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Ruch 7-8/19 – zpravodaj města Řevnic

něnští Něco si přej. Osvěžením letního odpoledne a večera jistě 
budou taneční ukázky dua Rockabilly Jive Dance, jež tvoří Viri-
diana Luna (Mexico) a Ivo Skypala (Brno). Nouze nebude ani o 
zahraniční hosty – těšit se můžete zejména na představitele mo-
derního amerického rockabilly Hillbilly Hellcats, Gigi & The Two 
Tones původem z bavorského Augsburgu a belgické Billygoat 
Riders. Zatancovat si, nebo alespoň radostně poskakovat, můžete 
nejenom při coververzích od Johnnyho Carrolla, Sonnyho Fishe-
ra, Carla Perkinse nebo Johnnyho Burnetta, ale především při je-
jich původních písních. A jaké nabídne Lesní divadlo koncerty?

Šedesátky i opera
Hned tři účinkující se představí 2. 8. od 20 hodin, kdy se koná 
trojkoncert Jakuba Smolíka s Karlem Kahovcem a Viktorem So-
domou. Jakub Smolík slaví letos 60, Karel Kahovec a Viktor So-
doma jsou legendární pěvecké hvězdy 60. let, a když se k nim při-
dá ještě jedinečná formace George & Beatovens, můžete se těšit 
na nezapomenutelný, více než tři hodiny trvající hudební zážitek. 
Zazní Smolíkovy nejlepší a nejznámější písničky, Karel Kahovec 
koncertuje s George & Beatovens a převzal repertoár Petra Nová-
ka, takže kromě písní Poprava blond holky, Paní v černém, Mod-
řínů háj zazní i Hvězdička blýskavá, Povídej a Já budu chodit po 
špičkách. Viktor Sodoma vystoupí s repertoárem The Matadors. 
Až do 25. 7. lze vstupenky zakoupit za zvýhodněnou cenu 349 
Kč. Od 26. července zaplatíte 399 Kč. Hudební lahůdku nabídne 
řevnická open air scéna tradičně počátkem září, kdy se tu usku-
teční Svěží závan opery v lese. Konat se bude neděli 8. 9. od 18 
hodin. Mladá česká mezzosopranistka a Řevničanka Ester Pavlů 
a její hosté představí známé skladby z operního repertoáru. e

Největší festivaly, jako byl Rockový Slunovrat nebo Porta, už má 
řevnický Lesňák za sebou, na další akce se ale můžete těšit bě-
hem celého leta.

Divadelní prkna
Po dva víkendy v druhé polovině července, konkrétně ve dnech 
12.–14. a 19.–21. července, se v Lesňáku zabydlí místní ochotní-
ci. Členové Divadelního studia uvedou lechtivou komedii osvěd-
čeného autora Antonína Procházky Klíče na neděli (více na s. 
20). Další „domácí“ nabídka přijde v srpnu. Principálka řevnic-
kého souboru Michaela Šmerglová pro letošní sezonu oprášila 
svůj autorský sitcom Pánská jízda v ši(n)kanzenu. K vidění bude 
9.–11. 8. a 16.–18. 8. Tradičně koncem srpna se do lesa nad Řev-
nice stěhují herci z Dejvického divadla. Sezonu hereckou završí 
Stand’artní kabaret v podání divadla VOSTO5. Konat se bude 6. 
září a půjde o premiéru i derniéru současně (více na s. 20).

V rytmu rock’n’rollu
Oblíbený, oku i sluchu lahodící festival Rockabilly CZ Rumble, 
věnovaný stylu rockabilly a rock’n’rollu, se vrátí do Lesního diva-
dla tradičně poslední červencovou sobotu. Konat se bude v so-
botu 27. července od 13 hodin již posedmé. Kromě pořádajících 
Slapdash rockabilly, osvědčených festivalových „štamgastů“, The 
Mordors nebo Budějckých křupanů se na Rumble po několikale-
té pauze vrací hráč na foukací harmoniku Charlie Slavík se svý-
mi Charlie Slavík Revue & The Rhythm Girls. Chybět nebudou 
pražští The MayHems se zpěvačkou Martinou Horejšovou a br-
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Lesní divadlo žije naplno

Text: Pavla Nováčková

V Lesním divadle bylo sice živo už během června, další velký nápor návštěvníků ho ale čeká se začínajícími 
prázdninami. Konat se tu budou folkové koncerty, žánrový festival Rockabilly, představení místních ochotníků 
i profesionálů z Dejvic.

Soubor divadla VOSTO5

Rockabilly CZ Rumble 2018
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Prezentační akce z 20. června byla jakýmsi vyvrcholením čin-
nosti výboru zastupitelstva pro územní plán, který se návrhem 
územního plánu v době od listopadu loňského roku intenzivně 
zabýval, a osobně bych chtěl všem jeho členům poděkovat za 
čas věnovaný činnosti ve výboru, a to nejen při setkáních, ale i 
nastudováním velkého množství podkladů. Jelikož jsou ve vý-
boru rovnoměrně zastoupeni jak koaliční, tak opoziční zastupi-
telé i zástupci loňské petiční akce k územnímu plánu, je jasné, 
že nalézt shodu nebylo a není jednoduché. Názory a doporuče-
ní členů výboru zaznějí v hodnotící zprávě výboru. Názory ob-
čanů ze všech tří prezentačních akcí vyhodnotí městu odborníci 
z Nadace Partnerství (byli doporučeni městu právě výborem 
pro územní plán). Všechny tyto výstupy budou po jejich zpraco-
vání během prázdnin předány zpracovateli a pořizovateli nové-
ho územního plánu. 

Závěrem bych se ještě rád vrátil k participačnímu setkání 
20. června, které se věnovalo areálu bývalé Eurovie v připra-
vovaném územním plánu. Mezi zhruba 60 přítomnými občany 
byly zřejmé názorové rozdíly na budoucí využití tohoto území. 
Zjednodušeně řečeno, mezi veřejností, stejně jako ve výboru 
pro územní plán, existují dva názorové proudy. Podle jedněch 
by bylo nejlepší ponechat areál v současném režimu využití – 
drobná výroba, služby, obchod a administrativa. Druzí si nao-
pak myslí, že by bylo lepší areál revitalizovat a umožnit v něm 
rozumnou zástavbu rodinnými a bytovými domy smíšenou se 
službami veřejnosti a občanskou vybaveností (podle návrhu 
ÚP například zdravotnictví, školství, sociální služby). Zastánci 
prvního řešení upřednostňují zachování stávajícího charakteru 
území, protože se obávají nárůstu počtu obyvatel a dopravy, pro 
které podle jejich mínění město nemá vybudovanou dostateč-
nou infrastrukturu. Druhá skupina si naopak myslí, že proměna 
území v obytnou čtvrť se službami naše město obohatí funkčně 
i esteticky. 

Vlastník areálu se během participačního setkání vyjádřil, že v 
současnosti udržuje pomocí pronájmů v chodu větší část areálu 
a vyčkává na schválení územního plánu. Rozvíjet bude scho-
pen obě zmiňovaná funkční určení. U obou variant lze na území 
bývalé Eurovie předvídat stavební rozvoj, včetně nárůstu lidí ve 
městě a dopravy (buďto zaměstnanců, nebo obyvatel města). 
Obě představují nároky na městskou infrastrukturu a ani jedna 
z nich neznamená, že se zde v budoucnu stavět nebude. 

Osobně a dlouhodobě zastávám názor území transformovat. 
Obávám se spíš rizik spojených s dalším rozvojem byť i drob-
né průmyslové výroby (především vzhledem k blízkosti hlav-
ního vodního zdroje) a mám hned několik argumentů, proč se 
případného nárůstu obyvatel není třeba obávat. Zaprvé jsou 
Řevnice na přiměřený budoucí nárůst obyvatel připraveny. O 
kapacitách čistírny odpadních vod a základní školy se zmiňuji 
v úvodu článku, vodním zdrojům a jejich připravované revitali-
zaci se město intenzivně věnuje a na rozšíření kapacity zařízení 
pro předškolní děti jsme podali žádost o dotaci. Druhým důvo-
dem je mé přesvědčení, že noví obyvatelé našemu městu pomo-
hou v rozvoji. Při transformaci do rezidenčního bydlení (rodin-
né domy a vhodná velikost bytů) se mezi novými obyvateli jistě 
najdou najdou trvalí a aktivní obyvatelé (a mezi nimi například 
chybějící lékaři či učitelé), kteří budou v Řevnicích skutečně žít 
a platit své daně. V místě vznikne nový prostor pro občanskou 
vybavenost, například bezbariérové ordinace, nebo služby. Pro-
měna bývalé Eurovie je zkrátka šance na estetickou proměnu 
území a rozumný rozvoj našeho města.

 S úctou Tomáš Smrčka
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Slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych vám všem rád popřál klidné strávení letních do-
volených a školních prázdnin. Většina z vás se určitě chystá na 
zasloužený odpočinek spojený se zážitky u vody nebo na ho-
rách či někam za poznáním. Po dobu dovolených však bude v 
Řevnicích panovat čilý stavební ruch. V blízké době by měla 
být dokončena rekonstrukce krajské komunikace ve směru na 
Zadní Třebaň, dokončuje se modernizace a rozšíření čistírny 
odpadních vod (Řevnice budou mít po dokončení kapacitu pro 
4500 obyvatel, Zadní Třebaň pro 1130 obyvatel a Hlásná Tře-
baň-Rovina pro 473 obyvatel), intenzivně se bude pracovat na 
dokončení rekonstrukce vnitřního vybavení v původní budo-
vě druhého stupně základní školy, spojené s dodávkou výtahu 
(bezbariérovost) a půdní vestavbou tří nových učeben (kapaci-
ta základní školy naroste na 660 dětí), a především se naplno 
rozeběhne rekonstrukce prostoru přednádraží (nové chodníky, 
parkovací místa, osvětlení, mobiliář, úschovna kol). Rekon-
strukce bude probíhat po etapách tak, aby vždy byla k dispo-
zici část parkovacích míst. Náhradní možnost parkování bude 
po celou dobu k dispozici v areálu bývalé Eurovie, kde je jediný 
prostor pro větší množství parkujících. 

Právě nad areálem bývalé Eurovie bych se rád zamyslel. Ve 
čtvrtek 20. června proběhlo ve školní jídelně v pořadí třetí a 
závěrečné participační setkání nad možnou budoucí podobou 
tohoto průmyslového areálu s ohledem na projednávání nového 
územního plánu. Zde připomenu, že první veřejné setkání s ve-
řejností proběhlo v dubnu a bylo věnováno projektu rekonstruk-
ce železniční trati a nádraží, kdy současné závory ve směru 
na Lety by měly být nahrazeny silničním podjezdem. Součástí 
projektu je také nové veřejné parkoviště (pro cestující vlakem) 
a nová propojovací komunikace mezi oběma současnými pře-
jezdy (z důvodů budování podjezdu nutná). Jak parkoviště, tak 
nová komunikace budou umístěny právě v areálu dnešní Euro-
vie. V pořadí druhé veřejné setkání proběhlo na začátku června 
a byla na něm představena studie protipovodňových opatření 
na ochranu celého osídleného pravobřežního území mezi želez-
nicí a řekou (v případě realizace této protipovodňové ochrany 
do výškové úrovně železniční trati by bylo ochráněno součas-
ných 99 bytových objektů, areál s městskými vodními zdroji, 
areál čistírny odpadních vod a současný průmyslový areál býva-
lé betonárny). Z prezentované studie vyplynula technická rea-
lizovatelnost komplexního záměru (protipovodňová ochrana, 
aby mohla fungovat, musí vzniknout v celé délce území, a tedy i 
v areálu bývalé betonárky), dále bylo prezentováno předpoklá-
dané rozpětí výše nákladů a možnost jejich pokrytí z 85 % do-
tací. Současně byl představen i matematický výpočtový model 
navýšení rychlosti proudění a výšky hladiny v případě realizace 
protipovodňové ochrany, především ve vztahu k nechráněným 
částem břehů, a navržena také kompenzační opatření na elimi-
naci byť i nevelkých nárůstů hladiny v několika profilech řeky. 
Zde bych rád ještě zmínil, že na společném červnovém setkání, 
kterého jsem se zúčastnil spolu se zpracovatelem studie a zastu-
piteli sousední obce Lety, byla předjednána budoucí možná spo-
lupráce obou obcí vycházející z předpokladu, že jen společná 
protipovodňová ochrana obou břehů je smysluplná. Areál býva-
lé betonárky je pro naše město důležitý nejen tedy poskytnutím 
náhradního parkování, ale je klíčový i pro realizaci zmíněných 
dvou projektů rekonstrukce železniční trati a protipovodňových 
opatření. 



Ve finále je výstavba kanalizace a vodovodu na Vrážce. Řady 
jsou hotové, dodělávají se jen přípojky vody ve dvou ulicích. 
„Běží kolaudační řízení, po kolaudaci se začnou domácnosti 
napojovat. Očekávám, že to bude od července,“ potvrdil Smrč-
ka a dodal, že bez problémů pokračují i práce na modernizaci 
a rozšíření čistírny odpadních vod. Ta by měla být kompletně 
dokončena v říjnu. Již v srpnu by ale mohl veřejnosti sloužit 
zrekonstruovaný sběrný dvůr Na Borech. V případě většiny pro-
jektů vznikly městu vícepráce. Jen u sběrného dvora se vyšpl-
haly na částku přes 800 tisíc. „Hlavním důvodem jsou problémy 
se spodní vodou. V okolí byly historické meliorace, které neby-
ly při stavbě skládky odstraněny a v podloží by činily obrovské 
problémy,“ vysvětlil Smrčka s tím, že zastupitelstvo bude muset 
kvůli těmto nákladům navrhnout úpravu v rozpočtu.

Zastupitelé projednají vznik družstva 
I o prázdninách se sejdou řevničtí zastupitelé. Veřejné zasedání 
je plánované na první srpnové pondělí 5. 8. od 19 hodin v Zá-
mečku. Na programu bude nejen schvalování úpravy rozpočtu, 
ale také transformace společnosti Ekos. Pod město, respektive 
Technické služby města Řevnic, by mělo být zahrnuto odpado-
vé hospodářství. Naopak vodohospodářské náležitosti by měla 
převzít společnost, kterou budou tvořit obce Řevnice, Hlásná a 
Zadní Třebaň. Ty za tím účelem založí družstvo s rovnocennými 
podíly, které by mělo převzít agendu od 1. 1. 2020. Již během 
června se konalo několik jednání představitelů dotčených obcí, 
také řevničtí zastupitelé projednávali transformaci na pracov-
ním setkání.

Projekt cesty u Lesního divadla 
skončí zatím v šuplíku
V šuplíku skončí nejspíš připravený projekt rekonstrukce lesní 
cesty u Lesního divadla. Vyplývá to z vyjádření starosty měs-
ta Tomáše Smrčky, který uvedl, že město dosud neobdrželo z 
důvodů podaných odvolání do řízení potřebné vyjádření čer-
nošického odboru životního prostředí a následně krajského 
úřadu, a tudíž není již časově reálné akci uskutečnit. Podmín-
ka získané dotace, jejíž přijetí schválili zastupitelé loni, totiž 
byla dokončit projekt v letošním roce. „Již jsem předběžně in-
formoval poskytovatele, že dotaci čerpat nebudeme, bohužel 
město přijde o významné prostředky,“ sdělil Smrčka. Podle něj 
již v tomto programovém období, které potrvá do roku 2020, 
nebude možné dotace na tyto činnosti čerpat. Rekonstrukce 
lesní cesty vyvolala ve městě negativní reakce části obyvatel, 
neboť lidé nesouhlasili s kácením více než dvou set stromů. Ve 
městě proto vznikla petice. 

Kropení prašných ulic 
nahradí speciální postřik
Speciální postřik na prašné silnice bude dodavatelská firma 
aplikovat v červenci. Město za to zaplatí čtvrt milionu korun. 
Takto ošetřena by podle starosty měla být většina prašných ulic 
ve městě. Město si nechalo udělat před dvěma měsíci zkušební 
nástřik, který podle starosty zafungoval. „Máme i dobré refe-
rence,“ doplnil s tím, že postřik je plně ekologický a zjednodu-
šeně řečeno funguje tak, že na sebe navazuje vzdušnou vlhkost 
a tím zamezuje prášení.

Město má již vybrané firmy pro opravy povrchů ulic Švabin-
ského a Havlíčkova, na které žádalo dotaci. Výsledky očekává 
během prvních prázdninových dní. Současně byla vybraná fir-
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Město hledá administrativní 
posilu pro strážníky
Administrativní posilu pro Městskou policii Řevnice shání zdejší 
radnice. Vyhlásila proto výběrové řízení na pracovníka městské 
policie, který není čekatelem ani strážníkem. Zajišťovat by měl 
veškerou administrativní agendu, a to v průběhu pracovního 
týdne. „Cílem je, aby ulevil strážníkům od papírování a strážní-
ci mohli trávit více času v terénu,“ uvedl starosta města Tomáš 
Smrčka. Přihlášky s požadovanými doklady mohou zájemci 
odevzdávat do 10. července na adresu MěÚ. Nástup do pracov-
ního poměru se předpokládá od 1. srpna nebo podle dohody. 
V současnosti má MP Řevnice pět strážníků, kteří podle veřej-
nosprávní smlouvy vykonávají činnost nejen v Řevnicích, ale 
také v Letech, Všenorech, Hlásné Třebani a na Jílovišti. Zatím se 
podle slov starosty daří pokrýt i většinu akcí, které se v regionu 
přes léto konají. 

Město Řevnice současně dál shání referenta pro stavební 
úřad. Napoprvé se nikdo nepřihlásil, proto bylo výběrové řízení 
vyhlášeno znovu. Přihlášky bylo možné podávat do 20. června. 
V době uzávěrky nebyly výsledky známé. 

Přes léto se buduje ve škole, 
na čističce i u nádraží
Stavební ruch bude přes léto panovat hned na několika místech 
v Řevnicích, kde město uskutečňuje své projekty. Pracovat se 
bude v základní škole, před nádražím, v areálu čistírny odpad-
ních vod i na sběrném dvoře. 

Největší dopad na chod ve městě budou mít úpravy přednádraž-
ního prostoru. Pracovat se začne poslední červnový týden a práce 
budou trvat šest měsíců. Vždy při realizaci 1. nebo 2. etapy stavby, 
tj. pravé nebo levé strany parkovací plochy, bude v dotčené čás-
ti stavby platit úplný zákaz parkování. Řidiči by proto měli využít 
parkování v bývalém areálu Eurovie. V průběhu výstavby dojde k 
dopravnímu omezení v ulicích Pod Lipami a Nádražní. Průchod 
pro chodce bude zachován. Po celou dobu stavby bude provoz v 
ulicích Pod Lipami a Nádražní veden jednosměrně ve směru od Pa-
lackého náměstí, vyjma autobusové dopravy. Po dobu stavby bude 
uzavřen prostor panelové cesty před Dřevákem.  

Pracovat se bude i v řevnické škole, která ukončila školní rok již 
21. června. Práce tam nyní mohou začít naplno. Starosta přizná-
vá, že harmonogram je napjatý i vzhledem k tomu, že je nutné do 
konce prázdnin vybavit a zapojit i odborné třídy fyziky či chemie. 
„To zabere čas. Věřím ale, že se to stihne,“ dodal Smrčka. 

Zaregistrujte se do Mobilního 
rozhlasu
Mobilní rozhlas od května loňského roku nahradil původ-
ní informační systém města v podobě SMS a e-mailových 
zpráv. Chcete-li i nadále dostávat všechny aktuální infor-
mace související s provozem města, zaregistrujte se.

Můžete tak učinit prostřednictvím on-line formuláře na 
webových stránkách města nebo pomocí tištěného formu-
láře, který je k dispozici v podatelně MÚ. Toto se týká i ob-
čanů, kteří zadali své telefony nebo e-mailové adresy do 
systému, který město používalo do roku 2018, neboť kvůli 
nařízení GDPR je nutné provést registraci znovu. Mobil-
ní rozhlas bude využívat i jiné informační kanály, než jsou 
SMS. Bude v něm možné zažádat o zasílání e-mailů nebo si 
stáhnout mobilní aplikaci.   



ma na výměnu vodovodního potrubí v ulicích K. Světlé a Šva-
binského, neboť to stávající je na hranici své životnosti.

Město žádá dotaci na 
zřízení dětské skupiny
O dotaci na vytvoření dětské skupiny ve výši 4,8 milionu korun 
z Evropského sociálního fondu požádalo město Řevnice pro-
střednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí. Umístěno by 
v ní mohlo být dvacet dětí. Projekt je na dva roky, s účinností od 
školního roku 2020–2021. Zřízení skupiny město projednalo s 
ředitelkou mateřské školy, na jejímž pozemku by mohla skupi-
na fungovat. Vize je postavit na pozemku školky kontejnerovou 
učebnu, kde by skupina samostatně fungovala. Výhodou je, že 
pro skupinu není na rozdíl od školky nutné zajišťovat pedago-
gické pracovníky, ale je umožněna jistá volnost ve výběru pra-
covníků. Po skončení udržitelnosti by mohl být „kontejner“ za-
členěn pod školku jako řádná učebna. 

Město tak reaguje na fakt, že se letos nepodařilo umístit do 
státní školky tříleté děti. Navíc projekt nové soukromé školky, 
která měla vzniknout ve Švabinského ulici, je podle starosty 
zatím nejistý. Polovina z nepřijatých dětí se již přihlásila do sou-
kromé školky Bambinárium, se kterou město uzavřelo dohodu o 
spolupráci a docházku tříletých dětí hradí z rozpočtu. Nově měs-
to přispěje na nepřijaté děti i další místní soukromé organizaci 
Sokolík, která podle starosty předložila potřebnou akreditaci z 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud by ve městě přece jen 
nová soukromá školka vznikla, je podle starosty možné využít v 
budoucnu kontejner například jako malý cvičební sál.

Krátce
Nové trhací mapy jsou pro návštěvníky i občany města k dispo-
zici na několika místech. Město je vydalo ve spolupráci s pod-
nikateli nákladem 2000 kusů. Pokud je zájem, mohou si podni-
katelé či prodejci mapy zdarma vyzvednout a umístit ve svých 
provozovnách. Město také vydalo dvě pohlednice Revnic. Ke 
koupi jsou zatím v pokladně úřadu, knihkupectví LeAmos a v 
Modrém domečku.

Kryté posezení s ohništěm by mohlo vyrůst na Pišťáku u nádr-
že. Jedno turistické posezení zde sice je, ale to nové by mělo být 
vytvořeno podle systému krytých a bezpečných ohnišť navržených 
společností Lesy ČR. O dotaci budou žádat členové Mladého hlasu 
Řevnic prostřednictvím nadace Via. Současně probíhá oprava ná-
drže. Ta sice byla před časem opravena, nyní se ale objevila netěs-
nost, a proto musela být nádrž vypuštěna. Město již v rámci rekla-
mace vyzvalo původní stavební firmu k odstranění závady.

Sokolovnu čeká rekonstrukce, 
přispět můžete i vy
V novém by se v září měla otevřít nejen řevnická základní škola, 
ale také zdejší sokolovna. Sokolům se na rekonstrukci podařilo 
získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve 
výši 4,5 milionu korun. Celkové náklady rekonstrukce se ale vy-
šplhají na 6,5 milionu korun. 

Úpravy mají podle informací zveřejněných na facebookovém 
profilu organizace zahrnovat výměnu oken, rekonstrukci kotelny, 
revitalizaci sprch a WC, stavební úpravy zázemí, úpravu povrchu 
malého sálu, dveřní systém, systém řízení a regulaci energií. Po 
znovuzprovoznění bude navíc objekt bezbariérový.

Z důvodu rekonstrukce tak přes prázdniny bude uzavřena 
nejen sokolovna, ale promítat nebude ani kino. Neziskový spo-

lek Gong, který jej již dvanáctým rokem provozuje, požádal své 
návštěvníky o finanční podporu. „Historie kina sahá až do 20. let 
minulého století. Za tak dlouhou dobu kino již něco pamatuje a 
současný stav volá po rekonstrukci. Majiteli objektu se podařilo 
získat grant. K úspěšné realizaci projektu chybí 500 tisíc,“ píší na 
webu provozovatelé kina. Vyzývají fanoušky, aby přispěli – stejně 
jako v případě digitalizace kina – i na tento projekt. A za finanční 
příspěvek nabízejí odměny:

Příspěvek minimálně 300 Kč – získáte dobrý pocit.
Příspěvek minimálně 500 Kč – získáte od nás pozvánku na slav-
nostní filmové představení. 
Příspěvek minimálně 1000 Kč – získáte od nás pozvánku na 
slavnostní filmové představení a tričko kina. 
Příspěvek minimálně 10 000 Kč – získáte VIP projekci v kině 
jenom pro vás a tričko kina. 

vše pan

Řevnice snížily svou 
„uhlíkovou stopu“
274 tun odpadu dokázali podle přehledu společnosti EKO-KOM 
vytřídit občané Řevnic během minulého roku. Do rozpočtu měs-
ta za to společnost EKO-KOM vrátila 645 900 korun. Díky roz-
voji a provozu tříděného sběru a recyklace využitelných složek 
komunálního odpadu tak Řevnice přispěly ke zlepšení životního 
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“, které je v certifikátu spo-
lečnosti EKO-KOM  vyčísleno úsporou 6 279 191 MJ energie a 
232,2 tun emisí CO2. 

Marie Reslová

Zprávy z radnice   5
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Participační setkání, které se konalo 20. června ve školní jídelně, 
mělo ukázat, čeho se lidé nejvíc obávají a v čem naopak vidí poziti-
va případné transformace dotčeného území. Šlo o to sesbírat při-
pomínky od občanů, které budou následně zpracovány výborem 
pro územní plán a předány zpracovateli územního plánu. Roz-
hoduje se tedy o tom, jak bude plocha bývalé Eurovie vyznačena 
v novém územním plánu, který nastaví pravidla pro využití území 
v dalších letech. 

Diskuse byla bouřlivá. Převažovaly v ní odpůrci bytové výstavby, 
kteří požadovali ponechání oblasti ve stávajícím režimu, tedy ne-
rušící výroba a služby. Během podvečera však vystoupilo i několik 
občanů, podle nichž by mohla uvážlivá transformace území zvýšit 
potenciál Řevnic.

Na úvod krátce vystoupil Jan Soukup, zástupce společnosti NS 
Řevnice, která v současnosti areál vlastní. Stručně shrnul dosavad-
ní vývoj s tím, že v areálu je nyní v nájmu 10–15 firem a provizor-
ní parkoviště. Mimo jiné konstatoval, že kvůli dosud nejasnému 
budoucímu využití plochy firma prozatím pozastavila další jednání 
se zájemci o dlouhodobé pronájmy, které vyžadují instalaci náklad-
nějších technologií.

Architekt Lukáš Vacek, který je nezávislým členem řevnického 
výboru pro územní plán, představil výborem zpracované čtyři va-
rianty týkající se dalšího rozvoje této lokality, o nichž měla veřej-
nost diskutovat. První počítá se zachováním plochy pro nerušivou 
výrobu a služby, další tři zahrnovaly transformaci na bydlení, a to s 
rozdílným rozsahem i typem zástavby. V případě druhé varianty by 
šlo o výstavbu jen rodinných domů, třetí varianta navrhovala mix 
rodinných a bytových domů v poměru 2:1. Nejradikálnější čtvrtá 
varianta počítá se zástavbou rodinných a bytových domů v poměru 
1:1. Možnost výstavby budov pro účely služeb zůstává zachována 
i u těchto variant.

Debata se víceméně vedla nad krajními variantami I a IV, tedy 
mezi odpůrci bytové výstavby a jejími zastánci.

Zastánci transformace území na smíšené upozorňovali na to, 
že zejména III. a IV. varianta umožňují vybudování chybějící 
infrastruktury a dalších služeb, které by mohly vzniknout v pří-
zemí bytových domů (obchody, školní a zdravotnické zařízení, 
služby). Díky výstavbě se bude moci město propojit přirozeně s 
řekou, což stávající využití neumožní. Připomněli, že ponechá-

ní plochy pro výrobu bude nejen estetickým kazem na obrazu 
města, ale rovněž přinese dopravní zatížení, a to především ná-
kladními vozy. V případě ponechání stávajícího stavu navíc visí 
otazníky nad vybudováním nové komunikace mezi železničními 
přejezdy za tratí v režii SŽDC i výstavba protipovodňových opat-
ření. Pravděpodobně s sebou přinese prodloužení procesu schvá-
lení územního plánu, a to o 1 až 4 roky, hrozbou je i možný vznik 
brownfieldu, tedy nevyužívané či zanedbané oblasti průmyslové 
povahy. Za pozitivum, které by mohla přinést nová rezidenční 
výstavba, považovali někteří diskutující možný přírůstek vysoko-
školsky vzdělaných obyvatel, kteří by mohli zaplnit volná místa v 
místním školství a zdravotnictví.

Odpůrci bytové výstavby poukazovali zejména na problém na-
růstajícího počtu obyvatel a s ním související zatížení obce. Va-
rovali před nedostatečnou kapacitou školních i zdravotnických 
zařízení, dopravní obslužnosti, městské policie a dalších služeb, 
včetně kapacity vodních zdrojů, kanalizace aj. V této souvislos-
ti vystoupil i letovský zastupitel, který hovořil o tamních pro-
blémech spojených s masivní výstavbou. Nejde podle nich jen 
o ekonomickou stránku, ale zejména o spokojenost stávajících 
obyvatel. Jeden z přítomných připomněl i petici proti výstavbě, 
kterou podepsalo přes 800 obyvatel a návštěvníků města. Někte-
ří diskutující vyjádřili i obavy, zda se městu v případě výstavby 
podaří nastavit podmínky tak, aby regulativy a smlouvy souvi-
sející s výstavbou byly dodrženy. Padaly návrhy na vybudování 
sportovních areálů, parkoviště P+R, nebo dokonce muzea. Další 
výhodou ponechání stávajícího stavu je podle zastánců varianty 
I možný vznik nových pracovních míst, ale i územní rezerva do 
budoucna.

Nejméně nesouhlasných reakcí vzbudila druhá varianta pouze 
s rodinnými domy, podle odpůrců rezidenční zástavby by negativ-
ní dopady v tomto případě mohly být minimalizovány. Lidé žijící 
v rodinných domech by mohli mít k bydlišti větší citový vztah a 
vazbu. Taková výstavba by ale neumožnila rozšíření služeb, vyba-
venosti, infrastruktury či výraznější podíl investora na protipovod-
ňových opatřeních…

Připomínky budou nyní zpracovány výborem pro územní plán 
a předány zpracovateli, aby je zohlednil v návrhu územního plánu. 
Ten by se měl znovu veřejně projednávat na podzim. e

Participační setkání nad Eurovií
Jakým směrem by se měla rozvíjet severní část Řevnic, kde ještě donedávna fungovala společnost Eurovie? Jaké 
jsou výhody a nevýhody případné rezidenční zástavby, a naopak co by znamenalo ponechání plochy pro stávají-
cí výrobní využití?

Text: Pavla Nováčková, Matěj Barták

Vážení spoluobčané, 
20. června proběhlo ve školní jídelně participační setkání, které 
zjišťovalo názor veřejnosti na proměnu území areálu bývalé Euro-
vie. Diskuse nad variantami rozvoje této lokality měla pomoci za-
stupitelům při rozhodování o návrhu územního plánu města Řev-
nice, který je ve stadiu projednávání.   

Pro dosažení shody o územním plánu vznikl po volbách v minu-
lém roce výbor zastupitelstva pro ÚP. Pracují v něm opoziční zastu-
pitelé Libor Kvasnička, Jaroslava Dercová, za signatáře Petice proti 
masivní výstavbě v Řevnicích na Vrážce a Eurovia Martin Sudek, 
za radniční koalici Josef Tlustý (předseda výboru), Petr Hartmann 
a Jan Hlaváček. Sedmým, nezávislým členem výboru je urbanista 
Lukáš Vacek. 

Výbor byl koncipován jako vyvážený poradní orgán zastupitel-
stva pro dokončení schvalovacího procesu územního plánu. Závě-

ry z jeho jednání jsou vždy konsenzuální, tzn. takové, aby v zásad-
ních bodech jednání byla shoda. Od svého ustavení v listopadu 
minulého roku se výbor sešel k jednání patnáctkrát. Shodl se na 
zpřísnění regulace výstavby na Vrážce i v centru města. 

Tématem transformace území areálu bývalé Eurovie se výbor 
zabýval nejintenzivněji. Na jeho doporučení například vznikla 
studie protipovodňových opatření, které by ochránily i stávající 
rodinné domy v lokalitě Na Jamách nebo řevnickou čistírnu od-
padních vod. Ta byla předmětem participačního setkání 3. června. 
Na stejném místě 25. dubna představila SŽDC (Správa železniční 
dopravní cesty) projekt Optimalizace železniční tratě, který zahr-
noval i podjezd pod závorami v ulici Pražská, parkoviště na druhé 
straně nádraží nebo novou komunikaci, která by propojila řevnic-
kou lávku s ulicí Pražská. Všechny tři projekty jsou provázané a 
podmíněné schválením nového územního plánu řevnickým zastu-
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Nechci v Řevnicích noclehárnu

Ve čtvrtek 20. června proběhlo ve školní jídelně participativní se-
tkání na téma, jaký druh zástavby by měl vymezit územní plán v 
prostoru bývalé Eurovie.

V prvé řadě chci poděkovat vedení radnice, že konečně pochopi-
lo, že s občany je třeba mluvit a že není dobré, když se rozhodnutí 
o budoucím vývoji města dělají za zavřenými dveřmi. Jsem rád, 
že k tak významnému tématu, jakým Eurovia bezpochyby je, byli 
občané přizváni.

Na setkání byly představeny 4 možné varianty budoucí zástavby 
Eurovie. První lze zjednodušeně označit jako drobná nerušící výro-
ba a služby, druhá rodinné domy a třetí a čtvrtá jako různý poměr 
mezi rodinnými a bytovými domy.

Byty
Začnu třetí a čtvrtou variantou. Jsem přesvědčen, že pokud umož-
níme v Eurovii stavět byty, vyroste zde standardní městské sídliště, 
které nijak nezapadá do vilového a zahradního charakteru sou-
časných Řevnic. Můžeme se do nekonečna dohadovat, kolik že to 
vlastně bude bytů, aut a nových obyvatel, jisté je, že těch nových 
lidí tady přibude několik set. Zda se spolu s byty postaví i něja-
ká občanská vybavenost, je dosti nejisté. Příklad můžeme vidět v 
Corsu, kde v původním projektu bylo bytů méně, v rozvolněnějším 
prostoru s krásnou věžičkou s hodinami a investor sliboval školku, 
knihovnu, ordinace pro lékaře atd. Záměry mohly být opravdu bo-
hulibé, ale realita je prostě jiná.

Lidé, kteří se nastěhují do nových bytů, sem budou víceméně 
jezdit přespávat, jako se to děje v bytové zástavbě v mnoha dalších 
obcích v okolí Prahy. Nějaký hlubší vztah k Řevnicím můžeme oče-
kávat jen u velmi slabé menšiny z nich. Mnoho obcí kolem Prahy 
se po neblahých zkušenostech snaží upravovat své územní plány 
tak, aby v nich už další noclehárny nevznikaly. Proč my máme jít 
opačným směrem a umožnit něco, co se jinde ukázalo jako velký 
problém?

Více obyvatel prý bude znamenat větší daňové příjmy do poklad-
ny města. Ale zároveň to bude znamenat vyšší náklady na odpady, 
údržbu komunikací a zeleně, zajištění bezpečnosti, zajištění míst 
ve škole a školkách, protipovodňová opatření apod. Je také otáz-
ka, kolik nových obyvatel se zde přihlásí k trvalému pobytu, aby ty 
daňové příjmy mohlo město vůbec čerpat. Tuto obavu na setkání 
potvrdil reálnými zkušenostmi s bytovkami zastupitel ze soused-
ních Letů.

Transformace Eurovie má přinést více parkovacích míst u ná-

draží. Když sem ale přibude několik set rodin, každá s několika 
auty, moc místa pro parkování ostatních už asi nezbude.

Otevření prostoru k řece asi také nebude nijak výrazné, protože 
celý areál bude muset chránit betonová protipovodňová zeď asi o 
40 cm vyšší než ta současná. Areál se prý novou výstavbou zkrášlí, 
zvýší se jeho estetická hodnota. To ale dnes nikdo nemůže zaručit. 
Existují krásné i ošklivé bytové komplexy stejně jako krásné i ošk-
livé komerční objekty. Územní plán estetický dojem z nové stavby 
příliš neovlivní.

Rodinné domy
Varianta s rodinnými domy se zdá jako nejpřijatelnější. Pokud by 
územní plán nastavil adekvátní regulaci velikosti pozemků, výš-
ky domů apod., odpovídala by současnému charakteru Řevnic. 
Problém vidím v tom, že investor nejdříve bude muset zbourat 
současné objekty a postavit protipovodňovou ochranu. A to podle 
mého laického názoru nemůže ekonomicky vyjít. Prodej parcel na 
rodinné domy, případně prodej hotových domů prostě nezbytné 
počáteční náklady nezaplatí. Což ho bude nutit k tomu, aby stavěl 
rodinné domy pouze „papírově“, ve skutečnosti to budou stejně 
bytovky. Čímž se dostaneme do stejných problémů jako u předcho-
zích variant.

Výroba a služby
Varianta „drobná a nerušící výroba či služby“ prý hrozí výstavbou 
obludného průmyslového areálu či skladovacích hal. Jak už jsem 
ale uvedl, i průmyslový areál může vypadat pěkně. Navíc sklado-
vé haly či výroba nějakého objemného zboží v místě s poměrně 
špatnou přístupností pro kamiony by asi vlastníkovi pozemku moc 
nevydělávaly. Ekonomicky rentabilní jsou naopak různé technolo-
gické parky, kde se vyrábějí vysoce sofistikované produkty, vzniká 
zde software, provádí se zde výzkum a vývoj a lidé, kteří tu pracují, 
mají obvykle vysokou kvalifikaci. Přínos takového pracoviště by byl 
pro Řevnice určitě větší než noclehárna se stovkami bytů. A jestli 
zde vznikne prostor pro menší dílny živnostníků a malých firem, 
nebo nějaký sportovně-společensko-komerční objekt podobný 
JoJo Gymu, ani to, myslím, nebude na škodu.

Továrna s čadícím komínem, skládka odpadů s jedovatými prů-
saky do řeky nebo provoz zamořující prachem a hlukem široké 
okolí tady vyrůst nemůže. Toho se bát nemusíme, dostatečně účin-
ně tomu brání platné předpisy.
Jakmile však jednou umožníme v Eurovii stavět byty, nic jiného už 
se tam nikdy nepostaví.

Pavel Černý, zastupitel PRO Řevnice

pitelstvem, poskytnutím pozemků vlastníkem areálu bývalé Euro-
vie (nyní NS Řevnice) nebo finanční spoluúčastí investora, který by 
nynější průmyslový areál rozvíjel. Proto i zde je třeba co nejdříve 
dospět ke konsenzu o parametrech budoucí výstavby. 

Členové výboru pro územní plán se dohodli, že nebudou na 
participačním setkání vstupovat do diskuse (a kromě pana Sudka 
všichni tento závazek dodrželi), aby byl prostor pro prezentaci ná-
zorů ponechán především občanům. Možná i proto tam dostateč-
ně jasně nezazněly některé důležité vstupní informace. 

Území je v projednávaném územním plánu (ÚP) označeno jako 
transformační a je v souladu se zadáním ze září 2014, tedy z doby, 
kdy byl starostou ještě pan Kvasnička. Jeho současné určení pro 
výrobu, obchod a administrativu se mění na smíšenou zónu pro 
bydlení (rodinné domy a byty) a služby či občanskou vybavenost. 
Místo konsenzuálního hledání dohody o procentu zastavěnosti 
území, procentu nových bytů a služeb nebo výšce budov zaznívaly 
na participačním setkání opakovaně hlasy, aby byl zachován sou-
časný charakter území. Ale to by kromě jiného znamenalo, že se 
projednávání ÚP vrátí na začátek a odloží nejméně o dva roky, což 
by ohrozilo další dva zmíněné projekty – protipovodňová opatření 

a stavby SŽDC spojené s revitalizací tratě a jejího okolí, které by vý-
znamně zlepšily dopravní obslužnost ve městě. Tato hrozba vyplý-
vá ze závěrů výboru pro ÚP.

Zaznívaly rovněž obavy z nárůstu nových obyvatel a dopravy. 
Chtěl bych občany ujistit, že žádná masivní výstavba v transfor-
movaném území nehrozí. Je v moci zastupitelů navrhnout do ÚP 
takovou závaznou regulaci, která umožní urbanistický rozvoj lo-
kality, ale neohrozí naši infrastrukturu (ta má navíc pro postupný 
nárůst obyvatel rezervy) nebo charakter města.  

Návrat k současnému určení charakteru území navíc vidím jako 
riskantní. Rozvoj výroby, služeb a administrativy v této lokalitě by 
do ní místo klidné rezidenční zástavby přinesl provoz (i nákladní) 
spojený s pohybem materiálu, zboží, zaměstnanců či zákazníků 
provozoven a podniků. 

Územní plán musí označit funkční  využití území. Neexistuje 
varianta, která by znamenala, že to bude například územní rezer-
va. Je omyl se domnívat, že ponechání lokality v současném určení 
znamená, že se nebude v budoucnu v areálu stavět.

Josef Tlustý, předseda výboru pro ÚP



8   Procházka s architektkou

Místo a zadání

Studenti dostali za úkol využít stopu určenou arch. Pleskotem a 
dodržet regulaci danou (brzy) novým územním plánem: max. 3 
podlaží. Ve trojicích sem měli navrhnout dům nebo domy s veřej-
ným parterem (obchod, kancelář, ordinace lékaře) a různorodou 
škálou bytů (od garsonky po mezonet). Součástí úkolu bylo také 
promyslet trasy chodců a parčík. Pro zjednodušení (prváci!) bylo 
stanoveno, že parkování nových obyvatel bude na parkovišti u 
Coopu a na Komenského ulici.

ŠKOLNÍ CVIČENÍ

Text a foto: Daria Balejová

Travnatou plání pod řevnickým Zámečkem se po několik měsíců zabývali studenti architektury z pražské ČVUT. 
Jak by mohl vypadat případný soused Zámečku? Jak by stavba mohla dotvořit Komenského ulici? Jak by pro-
měnila přilehlý parčík? Kolik obecních bytů by se tu dalo postavit a jak velké pronajímatelné komerční prostory? 
Jak by se tu potom žilo a kudy chodilo? To jsou hypotetické otázky, které v letním semestru řešila skupina prvá-
ků, které na fakultě v Dejvicích učím. Výsledkem je pět studií – studentských projektů. U těch se samozřejmě 
nepředpokládá, že budou realizovány, ale přesto mohou být užitečné. Studenti mají, jak známo, čerstvé myšlen-
ky a svobodného ducha. Jakkoli vám tedy jejich návrhy mohou připadat provokativní, naivní, nebo třeba sporné, 
berte je jako slova do pranice – do přemýšlení o tomto cenném prostoru v centru Řevnic.

„Vlasáč“ aneb Blok s průchody
Autoři: V. Bryndziarová, Š. Jelínek, K. Zapletalová

 

Shrnutí: 2–3 podlaží, 12 bytů, asi 30 obyvatel, obchod, kance-
lář pro 10 osob, ordinace. Dům využívá svah a v 1np má na sever 
pasáž před obchody, ve 2np má na jih do parku pavlač před byty. 
Skrze dům vede jeden příčný průchod – zkratka k Zámečku. Plo-
ché střechy jsou pobytové, stíněné pergolami. Důležitým prvkem 
je mřížoví z tenkých ocelových profilů – roxorů, které v měřítku 
domu působí jako „vlasy“ a jsou využity k vymezení pasáže, pa-
vlače, pergol a zábradlí.

 

Pamětníci vědí, že Zámeček vždycky nestál na rozlehlé pláni. 
Až do 70. let 20. století byl obklopen více či méně funkčními 
objekty bývalého statku. 

Komenského ulici mnoho let lemovala dlouhá, slepá zeď chlé-
vů, dílen a skladišť. Její princip (clonila dvůr Zámečku) pře-
vzal do své studie Řevnic architekt J. Pleskot (2005). 



„Kostra“ aneb ZUŠka roste! 
Autoři: N. Zdražilová, M. Pečená, B. Turková

 
Shrnutí: 2 podlaží, 3 startovní byty, 3 ubytovací jednotky, sál, 
střešní bar, multifunkční venkovní prostor. Podstava na ocelovém 
roštu ve svahu nese kostru z lešenářských trubek, na kterou lze 
kotvit stínění. Pod krovem připomínajícím stodolu stojí dvě sku-
piny zateplených lodních kontejnerů: jedna pro bydlení, druhá 
pro společenský život. Uprostřed je nádvoří, kde by bylo možné 
pořádat výstavy, trhy a představení (hledištěm by byl plac před 
Zámečkem). Samostatný kontejner před ZUŠ může sloužit jako 
letní třída či sklad. Přes rok by bylo možné pronajímat byty stu-
dentům, o prázdninách zase letním hostům. Návrh je vůči Zá-
mečku kontrastní (tvary, materiály) a tím mu dává vyniknout. 
Díky průhledné kostře navíc z různých stran. Stavba je demonto-
vatelná a přestavitelná.
 

„Iceberg“ aneb Minimalismus 
Autoři: Grigorii Matiunin, Chava Vitarigova, (Anton Uhrin) 

 

Shrnutí: 2 podlaží + podkroví, 8 bytů, 26 obyvatel, 4 ordinace, 
obchod, kancelář pro 12 osob. Návrh drží zadanou stopu, ale 

dělí ji na tři domy, spojené veřejnou terasou směrem do parku. 
Prostřední dům má na střeše soukromou, ozeleněnou terasu pro 
zdejší obyvatele. Domky lze zavřením všech okenic proměnit v 
abstraktní krabičky, jakési ledovce. Návrh je architektonickým 
citátem Corsa arch. Šrámkové.

 

„Cihlák“ aneb Věž na nároží 
Autoři: D. Ulbrich, J. Vronka, V. Železník
 

Shrnutí: 3 podlaží + podkroví, 14 bytů, 45 obyvatel, obchod, or-
dinace. Návrh vyšel z tématu původní stodoly. Tak jako kdysi se k 
ulici staví slepou fasádou (s okny za cihelnou clonou). Jsou po-
užity šedé lícové cihly, v Řevnicích běžné. Byty jsou otevřeny do 
parku velkými okny a terasami. Ulice je s parkem spojená dvěma 
velkorysými průchody. Nový soused Zámečku na nároží uctivě 
ustupuje (zkosený roh), významné rozcestí však zdůrazňuje no-
vou dominantou: „věží“ do výšky Zámečku. 
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„Čtyři slunce“ aneb  
Z darovaného a svépomocně 
Autoři: J. Marek, A. Máslo, M. Odehnal

Shrnutí: 2 podlaží, komunitní bydlení se skleníkem – pro 20 lidí, 
multifukční sál s kavárnou, komunitní zahrádky. Návrh podle 
principů tzv. upcyclingu – nové použití starých materiálů, kte-
ré by se jinak vyhodily. V tomto případě ocelové nosníky, krovy, 
cihly a další materiál z chátrající bývalé sladovny ve Skuhrově. 
Ekologická, ale pracná metoda našich předků, kutilů nebo sla-
mů. Dnes znovu aktuální a ve světě diskutovaná. Lokální materi-
ál, místní dodavatelé, komunitní bydlení, trvale udržitelný pro-
voz (recyklace vody, kompostování, akumulace slunečního tepla 
apod.). Dům je kratší než zadaná stopa, takže vedle Zámečku 
vzniklo malé náměstí a prostor za ZUŠkou tak může sloužit jako 
veřejně přístupná užitková zahrada. e

Architektura v praxi
Na zkoušku výše zmíněné metody upcyclingu vybudovali 
tři studenti za pomoci pražských skautů piknikové místo u 
Zámečku. Se svolením nájemce areálu ve Skuhrově (díky!) 
dobývali trámy ze zříceného krovu a cihly z vyhořelé haly, 
teracovou desku dostali nádavkem i s dopravou. Děkuje-
me také Městskému úřadu Řevnice za vstřícnost vůči této 
studentské realizaci. Poděkování patří též I. Junkové a ZUŠ 
Řevnice, která vzala naše projekty pod křídla Mix festivalu. 
Tam si studenti mohli vyzkoušet prezentaci své práce veřej-
nosti. Děkujeme všem, kteří jim naslouchali a dali zpětnou 
vazbu, ať už byla vlídná, či nikoliv. Obojí se cení, abychom 
se my architekti učili nebrat si kritiku osobně, nezpychnout 
z chvály a také – brát vážně názory laiků a veřejnosti.

Dělnická beseda Havlíček 
v Řevnicích oslavila 115. výročí 
nepřetržitého trvání spolku

V sobotu 15. června 2019 v dopoledních hodinách průvod kro-
jovaných spolků Vltavan z Purkarce, Davle, Štěchovic a Prahy v 
čele s hudbou Křídlovankou prošel z parkoviště u Lidového domu 
do Školní ulice, kde proběhlo jejich oficiální uvítání předsedou 
spolku.

Po uvítání dalších spřátelených spolků Slovan Třebotov, Havlí-
ček Unhošť, Kominíci Praha, Dobrovolní hasiči okrsek 9 Líšnice a 
řevnické spolky v čele s dobrovolnými hasiči, baráčníky a rybáři, 
se uskutečnila slavnostní schůze v sále Lidového domu.

Po úvodním slovu předsedy bratra Miroslava Cvancigera, ve 
kterém přiblížil uplynulých 115 let od vzniku spolku do součas-
nosti, a po uctění památky zesnulých pozdravil přítomné sená-
tor pan Jiří Oberfalzer a starosta města pan Tomáš Smrčka. Poté 
jednatelka spolku sestra Míla Nováková připomněla osobnost a 
odkaz Karla Havlíčka Borovského.

Součástí programu bylo morální ocenění členů spolku Havlí-
ček, zástupců spřátelených spolků a spolků jako takových čest-
ným uznáním, zlatým odznakem a čestným členstvím.

Zdravicemi a finančními dary spřátelených spolků skončila 
slavnostní část výroční schůze. Na schůzi nám zahrála hudba 
Podbrdská melodie v čele s kapelníkem Ottou Jedličkou.

Současně s konáním slavnostní výroční schůze probíhala před 
Zámečkem lidová veselice, kde se ve stáncích podávalo všelijaké 
občerstvení. K lepší náladě účastníků přispěla hudba Křídlovanka 
v čele s kapelníkem panem Chmelařem.

Vyvrcholením oslav byl slavnostní průvod ulicemi Řevnic. 
Výrazný ráz průvodu podpořily delegace spřátelených spolků 
ve svých krojích se spolkovými prapory. Průvodu se zúčastnili 
všechny výše jmenované spolky. V čele průvodu nesl člen spolku 
státní vlajku ČR. Průvod uzavíral kočár tažený koňským spřeže-
ním, které řídila Katka Červená. V kočáře vezli nejstarší zástupci 
spolku kytici, kterou položili k pomníku padlých.

Průvod se zastavil u pomníku padlých v obou světových vál-
kách. Po vyslechnutí státní hymny, kterou zahrál trumpetista 
Křídlovanky, po položení kytice a krátkém projevu starosty města 
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se průvod vrátil k Lidovému domu, kde byl ukončen. Bezpečnost 
po celou dobu konání průvodu zajistila Městská policie Řevnice. 
Děkujeme.

Před Zámečkem pokračovala lidová veselice, kterou svým vy-
stoupením ozdobily soubory Klíček a Proměny. Jejich vystoupení 
bylo odměněno nadšeným potleskem.

Výbor Dělnické besedy Havlíček děkuje senátorovi panu Jiřímu 
Oberfalzerovi, radě města a starostovi Řevnic panu Tomáši Smrč-
kovi, kteří podpořili spolek dary a převzali záštitu nad oslavami, 
děkuje také všem zúčastněným spolkům a organizacím, které 
svou aktivní účastí přispěly nemalou měrou ke zdárnému průbě-
hu oslav 115 let od založení našeho spolku. 

Za Správní výbor Dělnické besedy 
Havlíček v Řevnicích
Zdeněk Burian

Baráčnické výročí
Tohle byla první akce nově založeného řevnického spolku Vlaste-
necko-dobročinné obce baráčnické: 


První řevnické staročeské posvícení se koná 22. září!

Začátek o 3 hod. odpolední. Vstupné 6,- Kč. 
Sousedé a tetičky v krojích.

Tanec dle staročeského způsobu. 
Moderní tance jsou nepřípustny.
Hudba souseda kapelníka Bastla.

V pondělí „Pěkná hodinka“. 
Začátek o 2 hod. odpolední. Vstupné 6,- Kčs.
Výtěžek bude věnován na dobročinné účely.



Psal se rok 1929 a  10. srpna toho roku byl na rychtě „u Rysů“ 
za přítomnosti 17 řevnických občanů, 9 sousedů a 2 tetiček 
z Vlastenecko-dobročinné obce baráčnické berounské ustanoven  
první výbor.

Veřejným hlasováním byl prvním rychtářem zvolen Bohumil 
Koza. Výbor měl 15 členů. Pantatínek – Karel Vágner, místorych-
tář – Bohumil Šulc, syndik – František Zavadil, berní – Jaroslav 
Zavadil, šafář – Eduard Lichtenberg, dráb – Karel Brabec, švan-
dymistr – Antonín Zadák, ponocný – Josef Fišer. Do  konšelstva 
byli zvoleni František Veselý, František Jílek, František Ráž, Karel 
Duchoslav, František Šťáral. Slídily účtu se stali Václav Valenta a 
František Obermajer. 

„Po volbách bylo přikročeno ke skládání slibu, že všichni bu-
dou čestně a svorně pracovati pro blaho řevnické baráčnické 
obce. Po složení slibu stali se všichni přítomní občané řevničtí a 

občanky řevnické sousedy a tetičkami Vlastenecko-dobročinné 
obce baráčnické.“ Toto je citace z první kroniky. 

Ustavující sedění řídil rychtář Lorenc z berounské obce baráč-
nické, který slavnostním způsobem při rozsvícených svících, sym-
bolu, baráčku a s rychtářským právem v ruce vysvětlil běh a vývoj 
obcí baráčnických.  Po volbě a složení slibu se slova ujal rychtář 
Bohumil Koza, poděkoval berounským sousedům a tetičkám za 
obětavou pomoc při založení obce baráčnické v Řevnicích.  Pře-
devším poděkoval za dar, a to rychtářské právo, symbol, svícny, 
baráček a regule. 

Ustavující sedění skončilo o půlnoci. A již 15. srpna švandymistr 
a konšelstvo připravovali oslavu posvícení. Místnost ke konání na-
bídl soused krčmář Antonín Štefan.  O tom, jak proběhlo, kolik lidí 
se účastnilo a jaký obnos byl věnován na dobročinné účely, jsem 
v kronice nic nenašla. Ale určitě to bylo připravováno pro radost.

A je i naším přáním – současných sousedů a hlavně tetiček – 
přinést radost. V sobotu 14. září o 14. hodině vyjde od řevnické-
ho Lidového domu krojovaný průvod, abychom tak připomněli 
devadesát let baráčnické řevnické pospolitosti. Průvod zpestří i 
divadelní představení, jehož první část bude uvedena na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. Rozuzlení klasické zápletky se vděční diváci 
dočkají v sále Lidového domu. Na představení volně naváže ta-
neční veselice za doprovodu tanečního orchestru „Záruba“. A co 
uvidíte? 

Frašku „Jen hněv, ale nikdy rvačka“ na motivy divadelní hry J. 
K. Tyla Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka.  Představe-
ní sehraje Příležitostní divadelní soubor „Zkratka“ pod režijním 
vedením I. Cvancigerové, dětská lidová hudba Notičky pod vede-
ním L. Kolářové a taneční soubor Klíček pod vedením L. Chrous-
tové.  

Teď jen popřejeme všem čtenářům krásné léto a těšíme se na 
setkání v sobotu 14. září ve 14. hodin. A my čas dodržíme!

Za řevnickou Vlastenecko-dobročinnou obec 
baráčnickou syndička Jiřina Cvancigerová

Za uspíšení odchodu průvodu se omlouváme, došlo k němu bě-
hem dopoledne po všeobecné dohodě kvůli nepříznivému vývoji 
počasí. Moc nás mrzí, že se průvodu zúčastnily pouze dvě krojo-
vané baráčnice, s těmi, které ho nestihly, by byl o to pestřejší.

Miroslav Cvanciger

Na fotografii ze soboty 15. června jsou Naďa Ševčíko-
vá, Birgitta Carlino a Věra Fabiánová. Chtěly se zúčast-
nit slavnostního průvodu Dělnické besedy Havlíček, 
který též slavil výročí. Ale bohužel, nemohly. Důvod 
prostý. Ačkoliv byla písemně určena hodina odchodu 
průvodu od Lidového domu, průvod vyšel cca o hodi-
nu dříve. Škoda. Proč tisknout pozvánky, když neplatí.



9020,-Kč. Slavnostně byl prapor odhalen na výroční valné hro-
madě 5. 3. 1994 a původní prapor byl uložen do archivu spolku.

Současný správní výbor se snaží, aby tradice spolku byla za-
chována i do budoucnosti, čímž dáváme najevo, že jsme na odkaz 
našich předků nezapomněli, přestože práce spolku je v současné 
době orientována zejména na spolupráci s přátelskými spolky v 
naší vlasti, ale též na brigádnickou činnost ve prospěch obce a re-
prezentace při kulturních a společenských akcích Řevnic.

Dlouhodobě spolupracujeme zejména se slavnými spolky Vlta-
van Purkarec, Vltavan Štěchovice, Vltavan Davle a Vltavan Praha. 

Neméně si vážíme spolupráce s Občanskou jednotou Slovan 
Třebotov, Jednotou kominíků Praha, Spolkem Havlíček Kněže-
ves, Jednotou Karla Havlíčka Borovského Strakonice a 24. župou 
baráčníků Praha.

Nesmíme též zapomenout na dobrou spolupráci se spolky 
místními. Je to Spolek dobrovolných hasičů Řevnice, Baráčníci 
Řevnice, Dělnická tělovýchovná jednota Řevnice, Český svaz ry-
bářů Řevnice a řevnický Sokol.

V současnosti má náš spolek 95 členů, ale ještě v nedávné mi-
nulosti to byl více než dvojnásobek. Rádi mezi sebou přivítáme 
nové členy, abychom mohli odkaz předků předávat též nastupují-
cím generacím. e

Dělnická beseda Havlíček 
Řevnice kdysi a dnes

Text: Miroslav Cvanciger, předseda | Foto: archiv Dělnické besedy Havlíček

Prospěšnost spolku se významně projevila zejména 
během první světové války, kdy se spolek ujal svépo-
mocné činnosti – vyplácením podpor vdovám, pořá-
dáním divadel a večírků ve prospěch postižených.

Rádi zaznamenáváme, že do této akce se zapojil 
slavný operní tenorista Otakar Mařák, který na Aka-
demickém večírku pořádaném v sále hostince Na ko-
pečku, za účasti spisovatele Ignáta Herrmanna, bez-
platně a za nadšeného projevu obecenstva přednesl 
soubor českých národních písní s tím, aby výtěžek z 
tohoto překrásného večera byl věnován ve prospěch 
vdov a sirotků. Oba tito vzácní lidé byli jmenováni 
čestnými členy Dělnické besedy Havlíček (DBH) v 
Řevnicích.

Poválečný život se pozvolna konsolidoval, lid byl 
prolnutý radostí a nadšením z nabyté svobody a nové 
republiky. Spolek se rozhodl pro pořízení spolkové-
ho praporu. Zhotovení praporu bylo objednáno teh-
dejším předsedou Čeňkem Procházkou a jednatelem 
Václavem Hartmannem smlouvou sepsanou a výborem schvále-
nou dne 2. června 1924 v klášteře Milosrdných sester v Řepích.

Byla dohodnuta velikost praporu – 120 x 140 cm – a provedení. 
Na straně červené: bílý lev, okolo nápis „Moje barva červená a 
bílá, dědictví mé poctivost a síla“, pod lvem dvě zelené lipové ra-
tolesti přes sebe, lev vyšit stříbrem, písmo zlatem. Na straně bílé: 
červeným hedvábím vyšito „Vzdělávací a vzájemně se podporují-
cí spolek Dělnická beseda Havlíček v Řevnicích – 1904“.

Spolkový prapor byl slavnostně odhalen na výroční valné hro-
madě k dvaceti letům spolku dne 29. června 1924, kdy byla pro-
nesena slavnostní řeč Josefa Giesla: „Přijímajíce tento slibujeme 
slavnostně, že nad ním budeme bdíti jako nad nejdražším kleno-
tem a že nikdy nedopustíme, aby zástava tato ani v nejmenším 
netrpěla. Slibujeme, že dle hesla našeho velikého Havlíčka chce-
me ze všech sil pomáhati našim trpícím bratřím, poctivostí a silou 
působiti svorně ku rozkvětu a blahu našeho drahého národa a 
milované vlasti.“

Prapor byl restaurován v roce 1984 a také pojištěn – na neuvě-
řitelných 120 000,- Kč. Nový prapor byl pořízen před oslavami 
90. výročí založení spolku, kdy jej správní výbor nechal vyrobit 
firmou UNITA  v Jablonném v Podještědí; zaplaceno za něj bylo 

V minulém čísle tohoto zpravodaje jsem popsal okolnosti vzniku našeho spolku, nyní chci čtenáře seznámit 
s následnou činností.

Výlet na Pleš při dostavění sanatoria, asi 1914–1915

Současný výbor pracuje ve složení:
• Miroslav Cvanciger, předseda
• Zdeněk Burian, místopředseda
• Petr Marval, místopředseda
• Miloslava Nováková, jednatelka
• Ladislav Bedřich, předseda zábavního výboru
• Miroslav Kamil Černý, výběrčí příspěvků
• Miroslav Křenek, praporečník
• Miroslav Hrdlička 
• Jan Werner
• Jiří Rychlík
• Marie Křenková

12   Spolkový život

Během 115leté historie spolku se v jeho vedení vystřídali 
tito předsedové:
• Giesel Josef od 1904 do 1911
• Procházka Čeněk od 1912 do 1929
• Bártl Antonín od 1929 do 1943 a od 1948 do 1949
• Vacíř Josef od 1944 do 1947 a od 1952 do 1960 a 1963
• Sklenář Václav 1951
• Procházka Karel od 1961 do 1962
• Petrák Karel od 1964 do 1972
• Janda Antonín od 1973 do 1978
• Kuna Josef od 1979 do 1983
• Kutman Jaroslav od 1984 do 2014
• Cvanciger Miroslav od 2015 do současné doby



Existuje závazný termín, dokdy musí být rozhodnuto, jaká po-
doba projektu se realizuje? 
Termín realizace je závislý na získání dotace, bez ní se stavět ne-
bude. Záměrem je začít příští rok, ale zatím město má jen část 
souhlasných stanovisek dotčených orgánů, na další se čeká, a není 
také dohodnuté financování se Středočeským krajem. Zatím není 
ani jasné, jak vysoké by byly náklady pro  město, protože krajské 
dotace nemají dopředu určeno procento spoluúčasti. Vše záleží na 
jednání, které teprve proběhne.
Kolik dosud stálo projektování singletracku a kdo o něm roz-
hodl?
Město zatím zaplatilo za projekt 17 tisíc korun. Zadání vzešlo z 
rady města v minulém funkčním období, záměr požádat o dotaci 
na realizaci projektu singletracku a cyklistického zázemí schválilo 
minulé zastupitelstvo.
Pro koho je singletrack určený? 
Pro širokou veřejnost, která má střední cyklistické dovednosti. Na 
připravované traily stačí  standardní horské kolo. V pohodě by je 
měly zvládnout rodiny s dětmi. Budovaný singletrack není bike-
park, kde se staví těžké tratě, na které je třeba mít speciální výbavu 
a dovednosti. 

V Řevnicích je dnes silná cyklistická komunita, navíc se město 
snaží udělat něco pro aktivní rodiny. Aby to bylo pro děti a mlá-
dež atraktivnější než sezení u počítače. Pokud si přijedou na sing-
letrack zajezdit lidi odjinud, má to multiplikační efekt – dají si v 
Řevnicích jídlo, ubytují se, něco si koupí, znamená to rozvoj a pod-
poru služeb, lepší nabídku pro místní. 
Nebudou další cyklisté v lese nebezpeční pro chodce? 
Cyklista nemá zájem se potkávat s chodci, proto se začaly speci-
alizované tratě stavět. Jsou projektované tak, aby se místa mož-
né kolize s chodci minimalizovala. Jsou značené, chodci by na ně 
vůbec neměli chodit. Když singletrack kříží turistická cesta, udělají 
se před tím místem zpomalovací prvky a vyznačí se křížení. Trail se 
zásadně zpomalí na rychlost chůze. Přednost má na takové křižo-
vatce cyklista, je pro něho obtížnější zastavit.

Je to mnohem lepší než u stezek, které vznikají načerno, kde 
cyklista neví, že může dojít ke kolizi, není to značené ani zpoma-
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Projekt, který pro řevnickou radnici zpracoval Vlastimil Rapant 
a dokončují ho Petr Polívka senior a junior, zahrnuje cca 10 km 
cyklistických stezek v obtížnosti červená a modrá (označují se 
barvami stejně jako lyžařské sjezdovky, s nejriskantnější černou 
se nepočítá). Jsou umístěny například v okolí Babky nebo Pišťáku 
a navazují na stávající lesní cesty, které slouží jako přivaděče.  

Projektanti mají zkušenost s obdobnými stavbami. Petr Polívka 
jun. devítiletou ze zahraničí – z Nového Zélandu a Austrálie. Po-
lívka senior má za sebou několik realizovaných českých projektů. 
Na vedení stezek se spolupracovalo s místními cyklisty a konzul-
tovalo i s řevnickými myslivci – na jejich doporučení byla z pro-
jektu vypuštěna jedna trasa.

Kromě samotných trailů počítá projekt s vybudováním hygie-
nického a servisního zázemí pro cyklisty (sprchy, toalety, umý-
várna kol, servis nebo úschovna zavazadel) na pozemcích města 
na Palackého náměstí. Místo je výhodné blízkostí nádraží, tedy 
dostupností veřejné dopravy, a také polohou na konci cyklotrasy 
z Let a Dobřichovic. Záchytné parkoviště s kapacitou cca 60 aut 
má být umístěno pod hřbitovem, kde je nyní mezideponie výko-
pové zeminy. 

Město počítá s tím, že cyklistickou infrastrukturu budou moci 
celoročně využívat řevničtí občané. Na Palackého náměstí by 
tak mělo být k dispozici také veřejné WC, které ve městě chybí, a 
parkoviště by sloužilo i jako obslužné pro hřbitov a smuteční síň, 
případně pro větší akce ve městě.

Předpokládané náklady na celý projekt jsou přibližně 10 mi-
lionů, z toho necelá polovina na vybudování cyklistických tras. 
Projekt je stále v přípravné fázi, nemá dosud všechna povolení 
příslušných orgánů a je úzce spjatý s možností financování – bez 
dotační podpory není tato investice pro město reálná.

Pokusili jsme se pro čtenáře RUCHu velmi stručně zaznamenat 
otázky a odpovědi, které během několikahodinové prezentace 
zazněly.

Veřejnost se seznámila 
s projektem cyklistických trailů

Text a foto: Marie Reslová

Na prezentaci projektu singletracků v řevnickém lese se před měsícem sešla asi padesátka vesměs řevnických 
občanů. S projektem je seznámili starosta Tomáš Smrčka, projektanti otec a syn Polívkovi a vedoucí Technických 
služeb Mojmír Mikula. Byli tu zástupci místní cyklistické komunity, ale jednoznačně převládali podporovatelé 
občanské iniciativy, která formou letáku dopředu řevnické občany upozorňovala na možná negativa projektu. 

O
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... je přírodní cesta pro rekreační terénní cyklistiku. Je široká 
0,5 až 1 m a lze po ní jezdit jen v jednom směru. Tratě jsou 
upravené a zpevněné, značené a udržované. Bývají zpestřeny 
různými můstky, hliněnými muldami nebo většími kameny. 
Uměle vytvořené úseky respektují původní okolní krajinu. 
Trasy jsou podobně jako lyžařské sjezdovky vyznačeny ba-
revně podle obtížnosti, v případě řevnického singletracku 
se počítá pouze s modrou a červenou trasou, s nejobtížnější 
černou nikoli. 
Mapka uvažovaných singletracků stejně jako projektová 
dokumentace jsou k dispozici na webu města v záložce 
Projekty/Dotace.
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lené. V řevnickém lese takových dnes existuje několik. Výstavbou 
singletracků chce město omezit jejich využívání. Nové trasy by 
měly mít zajímavé, pro cyklisty atraktivní prvky, měly by je přiroze-
ně navést, aby se v lese nepohybovali volně. 
Stoupací stezky jsou vedeny po stávajících turistických 
cestách. Nehrozí kolize s pěšími turisty? 
Ne. Během stoupání se rychlost cyklistů výrazně zpomalí, skoro na 
rychlost chodce.
Jak bude zajištěna zdravotnická péče v případě úrazu?
Každý, kdo trail sjíždí, tak činí na svoji odpovědnost, případně 
svých rodičů. Singletrack je stavěný tak, aby se na něm nedosaho-
valo vysoké rychlosti. S tou významně souvisí vážnost a kompliko-
vanost možného úrazu. Obecně lze říci, že zranění na udržovaných 
tratích nejsou nijak častá. 

Pokud by k úrazu došlo, zhruba po 100 metrech budou na tra-
sách body označené souřadnicemi GPS. Ty umožní, aby složky 
záchranného systému, které mají poskytnout pomoc, věděly do-
předu, zda tam dojedou samy, nebo si vyžádají například pomoc 
hasičů. Všechny složky záchranného integrovaného systému v 
Řevnicích mají přístup do lesa a klíče od závor.  
Nepoškodí budování singletracku les?
Singletracky vymýšlejí lidé, kteří mají přírodu rádi, chtějí s ní fun-
govat. Při stavbě trailů se nekácejí žádné stromy, ty naopak na tra-
se působí jako přírodní překážky, kterým se cyklisté vyhýbají. Jízda 
cyklisty se záměrně zpomaluje, aby se zabránilo zvýšené erozi. 

Velká část úprav se dělá ručně. Pracuje se s materiálem, který je 
v tom daném místě. Využijí se kameny, suché stromy. Postupuje se 
udržitelným nebo přírodě blízkým způsobem. Povrchová úprava se 
dělá, aby se zvýšila životnost trailu a údržba byla minimalizovaná. 
Není to tedy tak, že se navezou tuny štěrku a v celém lese se udělá 
metr široká mlatová cesta. Kde jsou rozsáhlejší povrchové kořeno-
vé systémy, přikrývají se, aby se nepoškozovaly a aby jízda na kole 
byla komfortní a z trailu se nestala nesjízdná stezka, na které méně 
zkušení cyklisté nebo děti mají potíže. 
Nebude cyklistický provoz v lese rušit zvířata? 
Zvěř si líp zvykne na cyklisty než na pěší turisty, kteří si povídají. 
Standardní rodina v lesa udělá víc hluku než cyklista. Děti vyžadu-
jí stále nějakou aktivitu, pobíhají, křičí. Cyklista se musí soustředit 
na cestu a je tu jenom hluk jeho kola. Takové jsou zkušenosti. Ve 
spolupráci s myslivci byla vypuštěna černá trasa, která vedla mís-
ty, kde by mohli cyklisté rušit zvěř v době, kdy má mladé. V době 
honu se musí singletracky uzavřít.

Jeden trail vede přes údolí Nezabudického potoka, kde je vý-
znamná lokalita zákonem chráněného a kriticky ohroženého mlo-
ka skvrnitého. Ten cyklistovi neuhne. 

Součástí projektu je biologický dozor. Pokud by měl trail výrazně 
narušit lokalitu, pravděpodobně přikáže změnit trasování. Orgány 
ochrany životního prostředí tyto podmínky dávají standardně.
Lze přirovnat řevnický projekt k nějakému již fungujícímu, co 
se týče rozsahu a kapacity lidí?
Projekt patří rozsahem k těm malým. Mohl by fungovat jako ob-
dobný, ale větší v Moravském krasu. Řevnický bude také stavěný 
víc přírodní cestou, protože charakter zdejšího lesa je jiný. Nejde 
ani tak o kapacitu na trailu, ale o kapacitu zázemí. Řevnice jsou 
zajímavé tím, že je sem výborná železniční dostupnost, autem je 
příjezd horší. 
Kdo bude singletrack provozovat?
Údržba je plánovaná ve spolupráci s místními cyklisty, kteří mají 
například zkušenosti s pořádáním velkých cyklistických závodů 
Trans Brdy.  

Několik podstatných otázek, vyslovených pochybností a 
obav zůstalo během prezentace bez jasné odpovědi. Kolik 
lidí v řevnickém lese a kolik aut ve městě přibyde? Nevznik-
nou městu další vysoké náklady s údržbou tratí a provozem 
zázemí? Nenaruší větší počet cyklistů charakter zdejšího 

lesa a turisticky atraktivních přírodních lokalit, jako je Bab-
ka nebo Pišťák? Zeptali jsme se proto ještě dodatečně sta-
rosty města Tomáše Smrčky.
Co jste si odnesl z reakce veřejnosti na prezentaci projektu 
single tracků v řevnickém lese?
Informaci a signál k tomu, aby se nějakým způsobem znovu zrevi-
dovaly trasy trailů, zejména v okolí Babky a Jezírka. A taky podnět 
k uzavření dohody s provozovatelem cyklistického zázemí, které 
by vzniklo na Palackého náměstí. Je třeba také do jasné podoby 
dotáhnout slib zdejší cyklokomunity, který byl opět vysloven bě-
hem prezentace. Nejlépe dojednat předběžnou smlouvu o údržbě 
cyklistických tratí.

To jsou hlavní signály, které jsem získal. Kromě toho, že je tu 
skupina lidí, kterým ten projekt nevyhovuje. Jsem ale stále pře-
svědčený, že musíme na rozvoj města a jeho infrastruktury nahlí-
žet komplexněji, z více stran. 
Opakovaně zaznívala otázka, proč město podporuje ze všech 
možných turistických aktivit právě single track. 
Protože je tu silná cyklokomunita, která v Řevnicích a okolí pořádá 
mezinárodní cyklistické závody a má zájem, aby něco takového v 
lese vzniklo. Po zúžení tratí ani nejde o sportovní, ale spíš rekreač-
ní ježdění. Je tu potenciální uživatel, pro kterého má ten projekt 
smysl. Pro mě jsou důležité i související infrastrukturní investice ve 
městě.
Je tu i obava z rušivé dopravní a turistické zátěže, kterou by 
atraktivní projekt mohl Řevnicím přinést. Jednoduše řečeno: 
nebude těch cyklistů v lese i ve městě příliš?
Kolegyně už je v kontaktu s projektanty, kteří slíbili, že se pokusí 
předpokládanou návštěvnost single tracků odhadnout porovná-
ním s podobnými již fungujícími projekty. 
Nevzniknou městu v souvislosti s provozem single tracku ně-
jaké další náklady?
Mám představu, že o provoz cyklistického a hygienického zázemí 
na Palackého náměstí se postará provozovatel minipivovaru či Kůl-
ny, protože pro ně to bude znamenat přínos – službu, kterou může 
nabídnout svým zákazníkům, a také další hosty. Zároveň si tím i 
nějaké prostředky vydělá. Co se týče údržby tratí, cyklisté slíbili, že 
několikrát do roka zkontrolují stav dráhy, kde bude třeba, dorov-
nají terén nebo odříznou větve, které mezitím narostly. Jiné nákla-
dy neočekávám.
Prezentace se účastnili také lidé, kteří usilují o vybudování 
cyklostezky Řevnice–Halouny. Jak se město staví k této mož-
nosti? Jednáte o tom?
Je to iniciativa halounských občanů, kteří mají zájem obě místa 
propojit ještě jinak než po krajské komunikaci. Ale obec Svinaře, 
pod kterou Halouny spadají, o tu věc zatím žádný zájem neprojevi-
la. Měla by přijít s nějakým návrhem řešení a hlavně finanční par-
ticipace, abychom to mohli vzít vážně a začít se o tom reálně bavit. 
Město Řevnice nemůže zcela na své náklady budovat cyklistické 
propojení do Svinař. e
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V sobotu 1. června se uskutečnila první informativní schůzka 
ohledně plánované výstavby sjezdových tratí pro terénní kola 
(singletracků) v řevnickém polesí. Schůzku zorganizovalo vedení 
města na žádost místních občanů. K jednání byli přizváni projek-
tanti sportovního areálu, otec a syn Polívkovi. Setkání se za město 
zúčastnili vedoucí projektu pan Mikula, pan starosta Smrčka a rad-
ní paní Čermáková a pan Kozák. Na schůzku o projektu přišlo asi 
50 občanů. Děkujeme představitelům města za organizaci infor-
mačního setkání.

Vedení města občany informovalo, že plánovaný singletrack 
bude stát cca 10 mil. Kč a že předpokládaná a zatím neschválená 
dotace by měla pokrýt zhruba 80 % celkové částky. Zbytek by se 
musel hradit z městského rozpočtu. 

V plánu je vybudovat celkem asi 10 km sjezdových tratí pro hor-
ská kola a 1 km stoupacích tracků. K tomu je potřeba připočíst v 
minimálně stejné délce takzvané přivaděče, tj. trasy po stávajících 
lesních cestách, které budou cyklisté využívat k tomu, aby se při-
blížili na start singletracků. Pro podrobnější představu o rozsahu 
projektu je přiložen plánek. Z něho lze vyčíst, že dvě hlavní trasy 
sjezdových stezek mají vést od Halounského jezírka a od vrcholu 
Babky. Přivaděče jsou v plánu po cestě od hřbitova k Pišťáku, od 
parkoviště na Skalce po červené a od Kytína od Červeného kříže k 
Halounskému jezírku. Zdá se nám velmi problematické, že se pro 
trasy vybrala zrovna turisticky nejvíce využívaná a nejatraktivnější 
místa našeho městského lesa.

Vedení města zúčastněné informovalo také o předpokládaných 
výhodách nově vybudované turistické atrakce. Nejprve zazněly 
argumenty s obecnou platností („dostat řevnické děti od počítačů“, 
zamezit provozování stezek „načerno“). Postupně, během diskuse, 
se však do popředí dostal hlavní důvod projektování: získání vý-
znamné dotační částky, ze které by se dalo vybudovat (jako součást 
projektu) i parkoviště pro 69 vozidel u řevnického hřbitova (místo 
současné deponie zeminy), a zřízení cyklistického zázemí na měst-
ském pozemku mezi „Kůlnou“ a budovou starého nádraží. Toto 
zařízení má nabízet mimo jiné i veřejné záchodky. Podle starosty 
by se takto přispělo k zhodnocení obecního majetku. 

Druhý důvod pak zdůraznil pan radní Kozák, který vidí jako žá-
doucí oživení našeho města cykloturistikou, což by vedlo k lepšímu 
využití a posléze zkvalitnění místních služeb (restaurace, obchody, 
ubytování). 

Z našeho pohledu se na tyto úvahy váže hned několik závažných 
otázek, jelikož celý projekt může mít na budoucnost našeho měs-
ta výrazný vliv. Mimo jiné je potřeba si uvědomit, že singletracky 
budou využívat převážně sportovci z Prahy a jejich počet může být 
zejména v letních měsících velmi výrazný. Na schůzce s občany 
zazněly tyto otázky (a my bychom byli rádi, aby na ně vedení 
města odpovědělo):

1. Kde v rozpočtu hodlá vedení města najít 2 miliony na finanční 
spoluúčast na tomto projektu?

2. Kdo se bude starat – jak finančně, tak i fyzicky – po skonče-
ní 5leté lhůty dotace o provoz a údržbu singletracku? Musí se 
počítat s pravidelným úklidem, opravami atd. Provozovatelem 
sportovního areálu bude město Řevnice.

3. Nově budovaný areál sjezdovek by byl jediný svého druhu v 
okolí Prahy. Pokud vycházíme ze zkušeností s podobnými zaří-
zeními (např. v Novém Městě pod Smrkem), můžeme očekávat 
velký nápor zájemců o tento druh sportovního vyžití. V příměst-
ském areálu u Brna (Jedovnice a Mariánské údolí) se o letních 
víkendech vyskytují stovky cyklistů, jak vyplývá ze statistiky 
cyklistické organizace ČEMBA z roku 2018. Kdo bude organizo-
vat jejich návštěvu v našem městě? 

4. Počítá město s výrazným dopadem na automobilový provoz a 
parkovací kapacitu v obci? Předpoklad, že většina cyklistů přije-
de vlakem či přímo z Prahy na kole, se nám nezdá být moc prav-
děpodobný. Obzvlášť v letních měsících se musí počítat s výraz-
ným nárůstem provozu či obsazenosti parkovacích míst.

5. Jaký je přínos pro nás občany kromě využití restauračních slu-
žeb? Podle vyjádření projektantů se bude jednat o tzv. příměst-
ský singletrack, což znamená, že převážná většina příchozích 
zde nestráví více než jeden den. Proto lze předpokládat, že zde 
nebude rozvíjen jiný typ podnikání než právě již výše zmiňova-
ný přínos pro místní restaurace.

6. Zastupitelstvo argumentovalo sportovním vyžitím pro řevnic-
kou mládež. Musíme však kvůli tomu sjezdovkami pokrýt nej-
krásnější část městských lesů a přizvat tam zástupy rekreantů? 
Není lepší umožnit zdejším cyklistickým nadšencům vybudo-
vání legální stezky pro lokální vyžití bez nároku na přilákání 
velkého množství cykloturistů?

7. Uvažuje někdo o ochraně přírody a vzácných živočichů, kteří v 
této lokalitě žijí? 

8. Na singletracky přilákáme svébytnou, úzce specializovanou 
sportovní skupinu. Pokud má město zájem o rozvoj cyklistiky, 
proč raději nerealizuje jiný, pro naše občany smysluplnější pro-
jekt? Například cyklotrasu z Řevnic přes Halouny směrem do 
brdských lesů, zmiňovanou v Dopravním generelu rozšířeného 
centra města. 

Navrhujeme, aby v návaznosti na tyto a mnohé další otázky 
vznikla širší diskuse o připravovaném projektu. 

Žádáme město také o zveřejnění všech s tímto projektem sou-
visejících podkladů a dokumentů – podmínek pro získání dotace, 
povolení odboru životního prostředí, povolení stavebního úřadu a 
dalších příslušných úřadů.

Skupina občanů: Milan Putz, Ondřej  a Jindřiška Masnerovi, Mo-
nika Paukertová, Lukáš Flemr, Pavla a Radan Brůhovi, Monika Til-
schová, Jan Hybner, Magda Růžičková, Zdeněk a Ingrid Valešovi, 
Jan Chroust, Miroslav Hejlek

Mloci a singletrack
Na svých cestách po okolí Řevnic se nevěnuji jen význačným 
krajinným místům, historickým památkám, ale pozoruji i 
živou přírodu. Často pak dostávám otázku, jestli se v našem 
okolí vyskytují nějaké vzácné živočišné druhy. Ano, v nejbliž-
ším okolí jsou dvě místa, kde se můžeme setkat s několika 
druhy ohroženými vyhynutím, tudíž s živočichy již tak vzác-
nými, že si zaslouží naši ochranu. Prvním z míst jsou řev-
nické tůně. Malá lokalita na okraji Řevnic, kde se vyskytují 
vzácné druhy obojživelníků, jako je například kuňka obecná. 
Ještě donedávna tu hnízdil i ohrožený moták pochop nebo 
žluna šedá. Při podzimním tahu se zde zastavují například 
silně ubývající moudivláčci lužní. Bohužel s postupným vy-
sycháním tůně mizí i vzácné druhy živočichů svázané s tímto 
vodním prostředím. 

Druhým místem, kde v našem blízkém okolí narazíte na 
vzácné druhy živočichů, je údolí Nezabudického potoka. 
Tato oblast je významným biotopem ohroženého mloka skvr-
nitého, který po deštích putuje po skalnatých svazích údolí. 
Z ptačích druhů zde hnízdí málo početní, a tudíž chránění 
holub doupňák nebo kulíšek nejmenší. V současné době ale 
této pozoruhodné oblasti hrozí devastace singletrackovým 
projektem. Projekt, podle kterého je zde naplánováno něko-
lik sjezdovek pro horská kola, bohužel může výrazně zasáh-
nout do životních cyklů již tak ohrožených živočichů. 

text a foto: Zdeněk Valeš

Projekt Singletrack Řevnice – otázky a pochybnosti
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Paddleboardy na řevnické relaxační 
louce
První zájemci o paddleboardy přišli letos do půjčovny v 
Karlštejnské ulici 1. června. Už třetí sezonu si tu lze díky 
manželům Svitákovým, kteří přišli s nápadem umožnit 
Řevnickým netradiční sportovní aktivitu, vypůjčit nafu-
kovací prkno s pádlem a vyrazit na Berounku jinak než na 
lodičce nebo jako plavci. 

Výhodou paddleboardingu je, že se můžete vydat na řeku 
sami, na chvíli se zastavit a užít si pobyt v klidu přírody, nebo 
se naopak při jízdě pobavit s přáteli. „Nebojte se zkusit něco 
nového, rádi vás na paddleboardu naučíme,“ vzkazují Svitá-
kovi těm, kteří se dosud po hladině na paddleboardu nevyda-
li. Pro ty zkušenější mají novinku: „Sortiment jsme rozšířili 
o několik sportovnějších a svižnějších prken. Stojí za to si je 
vyzkoušet.“ 

„Relaxační louka nad řevnickým jezem je pro paddlebo-
arding ideálním místem. Řeka je klidná až k ostrovu v Zadní 
Třebani,“ říká paní Svitáková. A přidává tip: do Zadní Třeba-
ně je možné „suchou nohou“ dojet tam a zpět zhruba za hodi-
nu, pohodový výlet se zastávkou na ostrově v kempu je na dvě 
hodiny.

V loňském roce Svitákovi obohatili nabídku služeb o cvičení 
na paddleboardech. Letos v létě cvičení povede Eliška Lechne-
rová, cvičitelka z centra Pohni s Lety, vždy v úterý v ranních a 

LEtNÍ bErOuNKa
večerních hodinách. Cvičení probíhá dále od jezu a zabere asi 
hodinu. Kapacita je omezená, proto je třeba rezervovat si mís-
to na www.pohnislety.cz.

Mezi tradiční služby půjčovny patří také malé občerstvení. 
K dostání je káva, nealko, míchané nápoje a výborný domácí 
koláč.
Zatímco v červnu bylo možné půjčit si paddleboardy jen po 
telefonické dohodě, v červenci a srpnu bude mít půjčovna ote-
vřeno od pondělí do pátku od 15.30 do 19.00 hodin, o ví-
kendech od 13.00 do 19.00 hodin. Telefonicky lze dohodnout 
půjčení i mimo otevírací hodiny. Více informací i telefon najdete 
na stránkách půjčovny www.paddleboardy-revnice.cz.

V nabídce je také možnost zakoupení permanentky na deset 
zvýhodněných hodinových jízd na paddleboardech. Blízkým 
můžete darovat projížďku na paddleboardu formou dárkové-
ho poukazu. Možné jsou také skupinové vyjížďky i v dopoled-
ních hodinách. Paddleboardy si lze vypůjčit rovněž na delší 
dobu na dovolenou. Již se podívaly do Chorvatska, Rakouska 
nebo na Corfu.

„Ráda bych poděkovala městu Řevnice,“ oceňuje paní Svitá-
ková snahu města, které vybavilo relaxační louku pohodlným 
mobiliářem a nyní připravuje realizaci převlékací kabinky. 
„Díky patří i klukům z Technických služeb, se kterými společ-
ně pravidelně udržujeme okolí a sekáme travní porost pro pří-
jemné chvíle strávené na relaxační louce,“ dodává.

Marie Reslová

Místa vítězů obsadily mladé rybářky
Jednadvacet dětí do 15 let se poslední květnovou sobotu zú-
častnilo závodů, které pro ně pořádala místní organizace Čes-
kého rybářského svazu Řevnice. Mezi závodníky bylo i šest 
členů řevnického rybářského kroužku pana Jakuba Bezděka 
a téměř všichni byli úspěšní. První tři místa obsadily mladé 
rybářky. Zadnotřebaňanka Zuzana Partajová se letos závodů v 
dětské kategorii zúčastnila naposledy a s celkovým úlovkem o 
hmotnosti 2,09 kg obsadila první příčku. S celkovým úlovkem 
0,95 kg si druhé místo vylovila teprve osmiletá Ellen Nováko-
vá z Dobříše a jako cenu obdržela naviják. Třetí příčku obsadi-
la pravidelná účastnice závodů, dvanáctiletá Dominika Mül-
lerová z Letů, jejíž souhrnný úlovek byl 0,57 kg. Čtvrté místo 
patřilo dvanáctiletému Matějovi Kubátovi ze Lhotky. Matěj byl 
též lovcem největší ryby, a to okouna o délce 22 cm. Pavel Srp 
z Hlásné Třebaně skončil na 5. místě, za ním Tereza Čermáko-
vá z Čísovic, 7. místo obsadil Štěpán Kubenka z Řevnic, za ním 
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EPaddleboarding je vodní sport. Jde o nafukovací prkno, 

na kterém jezdec pluje po vodě s pomocí dlouhého pádla. 
Rovněž je někdy zkráceně nazýván SUP (Stand Up Paddle 
= pádlování ve stoje). Jízda na paddleboardu nabízí zajíma-
vý pohled z vody na okolí během jízdy, rychlost a flexibilitu 
pohybu. Paddleboarding rozvíjí pohybovou všestrannost, 
zapojuje rovnoměrně svaly celého těla, prokazatelně zlep-
šuje motorické schopnosti včetně stability, koordinace, fy-
zické kondice a dechu. Je prokázáno, že se při něm zapojují 
velké skupiny svalů od lýtkových na nohou přes zádové a 
šikmé břišní až po všechny svaly na rukou. Celkové posílení 
těla může předejít bolesti zad nebo kloubů. Navíc se jedná 
o aerobní sport. Vhodný je pro jakoukoli věkovou kategorii. 
Na prkně se dá sedět, stát, klečet a ležet, takže si každý na-
jde svou vyhovující polohu. 
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skončil Jakub Kindl z Letů, na 9. místě se umístil Štěpán Sta-
rý z Litně, dále Adam Novák z Dobříše, Kristýna Čermáková 
z Čísovic, Michael Müller z Letů a pořadí na třináctém místě 
zakončila Simona Kimlová z Litně. Mezi nejčastější úlovky se 
řadily hlavně drobné rybky – oukleje, plotice a okouni. Rari-
tou byla krásně zbarvená slunečnice pestrá. Celkem děti ulovi-
ly 5,38 kg ryb, které vrátily zpět řece. Závodníci si ke zkrácení 
času při čekání na finální výsledky opekli buřty, které spolu s 
limonádou pro děti daroval pan Martin Kodet z restaurace na 
Ostrově. Poděkování patří všem, kteří při závodech pomáha-
li. Dětem i jejich dospělému doprovodu patří za trpělivost při 
čekání na úlovky velký obdiv. Užili jsme si u vody vydařené a 
pohodové dopoledne. Petrův zdar. 

Hana Bučinská, foto Tomáš Flemr

Bouráci mistry republiky!
Malí vodáci závodící pod jménem Bouráci se první červno-
vý víkend stali mistry České republiky ve vodáckém víceboji 
pramic. Na Labi a Jizeře v okolí Čelákovic nenašli ve své kate-
gorii mladších žáků žádné přemožitele. V celoročním poháru 
pak obsadili, pod trenérským vedením Pavla Kubáska, krásné 
druhé místo.

Vodácký víceboj se skládá ze čtyř disciplín – sjezdu na cca 6 
kilometrů doplněného střelbou ze vzduchovky na terče jako 
v biatlonu, sprintu, plavání v bazénu a slalomu na tekoucí 
vodě. Rezervy mají Bouráci zatím ve sprintu a především v 
plavání. Obě tyto disciplíny jsou ovšem méně bodově hodno-
cené než slalom a sjezd, ve kterých malí řevničtí vodáci na-
opak excelují. Při sjezdu na mistrovství republiky například 
neminuli ani jeden terč a měli i nejrychlejší čas. O tom, že se 
vodáckému řemeslu za tři roky pod vedením Pavla Kubáska již 
opravdu vyučili, pak svědčí vítězství v nejnáročnější disciplíně 
– slalomu. Kličkovat mezi brankami, otáčet přitom několikrát 
6 metrů dlouhou loď a hnát ji proti proudu, couvat s ní, a to 
všechno v  úzkém korytu tekoucí řeky, vyžaduje skutečný um 
a sladění pětičlenné posádky!

Jan Schlindenbuch, foto Vašek Kolář

Další tipy z okolí
• K Berounce se můžete vydat rovněž na oblíbené filmy. Promítat 

se bude tradičně na řevnickém plácku Za Vodou a to v pátek a 
sobotu 30. a 31. srpna. Jednou za 14 dní se promítá i u řeky na 
pláži v Mokropsích. Nejbližší termín je 6. července od 21 hodin. 
Informace o promítaných filmech jsou vždy aktuálně zveřejněny 
na facebooku Pláže Mokropsy. Kromě toho je tu otevřeno bistro, 

k dispozici beach volejbalové hřiště a nedaleký skatepark a free-
ride. Zájemci mají k dispozici velké slunečníky, sprchu a toalety.  

• Každý pátek od 21 hodin můžete navštívit letní kino v Karlštejně 
u úřadu městyse. K vidění tu budou filmy pro celou rodinu až do 
30. srpna.   

• Na hudební program a letní party se zaměřuje například Jez 
dobré naděje v Dobřichovicích. Kromě toho se tu můžete i dobře 
najíst. Podél cyklostezky je otevřeno i mnoho dalších zajímavých 
gastropodniků. V Letech narazíte hned na tři: u místní sokolov-
ny, u fotbalového hřiště a srub U Koucoura. Také ve srubu se 
přes léto konají nejrůznější koncerty a grilovačky.

• Proti proudu v Srbsku můžete ochutnat místní srbecké pivo, a to 
ve zdejším kempu.  

• Naopak si letos neužijete přívoz Kazín. Ten totiž až do odvolání 
nepluje. Důvod? Poslanecká sněmovna Parlamentu České re-
publiky schválila zákon, v němž vyřadila Berounku jako vodní 
cestu. Provozovatel aktuálně zkoumá právní dopady tohoto kro-
ku, zatím není jisté, kdy bude přívoz obnoven.

pan

Budování rybího přechodu u levého kraje řevnického jezu. Na 
horním snímku můžete vidět provizorní příjezdovou komuni-
kaci pro stavební stroje, na dolním již samotnou stavbu. Ná-
sledovat bude rybí přechod u pravého kraje a tamtéž skluz pro 
vodáky. Koupání na relaxační louce není pracemi zasaženo. 
Foto: Lukáš Váňa
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Jen dříve narození pamětníci si mohou pamatovat řevnické plo-
várny na řece Berounce. Nejstarší z nich byla plovárna řevnic-
kého Okrašlovacího spolku, která byla postavena již v roce 1884 
na pravém břehu řeky nad mlýnským jezem. Tehdy se nazývala 
„koupadla“ (viz žertovný obrázek číslo 1 z roku 1905). V průbě-
hu let se plovárna po Berounce stěhovala. Její stanoviště z roku 
1923 na pozemku pod železniční tratí pod vyústěním Hrnčířské 
strouhy do řeky bylo poslední a nezměnilo se až do roku 1948, 
kdy nový režim Okrašlovací spolek v Řevnicích zrušil. Bývalí 
členové spolku plovárnu ještě potom několik let budovali a pro-

Plovárna v Řevnicích
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora voz zajišťovali vlastními silami. V roce 1955 však zanikla úplně. 

Na místě, kde dříve stála, se dodnes zachovaly betonové schůd-
ky vedoucí z břehu do vody. 

Na obrázcích číslo 2, 3 a 4 vidíme postupně plovárnu směrem 
po proudu s kotvištěm loděk ve dvacátých letech 20. století, na 
dalším je pohled na plovárnu s Černou skálou v pozadí z roku 
1930 a na obrázku číslo 4 je romantický pohled na plovárnu 
přes řeku z období po druhé světové válce.

Již v Ruchu číslo 9 v roce 2004 jsem o plovárně napsal 
podrobný článek dokumentovaný osmi obrázky. Uplynulo 
15 let. Letos si připomínáme 135. výročí jejího vzniku. e

Na plovárně se pravidelně konaly osla-
vy léta, tzv. benátské noci. Tanečnice na 
voru jsou členky tanečního souboru Ná-
rodního divadla v Praze, které do Řevnic 
pozvala Anka Kukulová-Čekanová. Na 
„velrybě“ sedí zvolená „miss“ plovárny.

1 2

3 4
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V Meandru můžete pracovat, 
diskutovat, vzdělávat se
Tak jako krajina potřebuje meandrující řeky, aby mohla vzkvé-
tat, tak i lidská mysl potřebuje k prosperitě bohatý tok myšlenek, 
proud nápadů, které se pozvolna proměňují v jedinečné kon-
cepty. Ideálním místem, kde si tyto své nápady můžete v klidu 
promyslet, diskutovat o nich, propojovat je, rozvíjet a ukotvit do 
správných souvislostí, má být nové coworkingové centrum Me-
andr. Najdete ho v komplexu Corso, v přízemí obytného domu 
Silvie. Momentálně zde probíhají dokončovací práce. Prostor by 
měl být pro veřejnost otevřen už v srpnu. Meandr tu bude pro 
všechny, které baví myšlenka vytvořit v Řevnicích místo pro spo-
lu-práci. Jak bude fungovat? Můžete sem přijít pracovat kterýkoli 
pracovní den, vyberete si své místo u stolu. Zajištěn budete mít 
kvalitní internet, kopírku, zasedací místnosti i kuchyňku s ba-
rem. Pracovat můžete přijít nárazově na hodinu či celý den, nebo 
si můžete vybrat jeden z nabízených měsíčních tarifů a své pra-
covní hodiny si volit podle aktuální potřeby. Na webu Meandru 
už najdete náhled nabízených služeb. To nejlákavější na těchto 
prostorech je, že vedle klidu na práci se budete moci propojovat 
aktivně s lidmi ve svém bezprostředním okolí, spolupracovat a 
posouvat své nápady, projekty a podnikání společně dál.

Nebude to ale jen prostor pro práci. Meandr chce vytvořit 
prostor otevřený vzdělávání a zábavě. Už v průběhu září se plá-
nuje bohatý program přednášek, projekcí, koncertů, vzděláva-
cích aktivit a všemožných kulturních událostí. Bude také mož-
né pronajmout si prostor na firemní akce a konference a využít 
zároveň gastro služby restaurace Corso a pohostinství penzionu. 
Z Corsa se tak stává komplex s nabídkou ucelených a zajímavých 
služeb.  

Poberouní je plné zajímavých a inspirativních lidí a cílem a vizí 
právě připraveného sdíleného prostoru Meandr v Řevnicích je 
tento potenciál spojit v zajímavou spolupracující komunitu.
Více na https://www.meandrrevnice.cz/ a https://www.face-
book.com/MeandrRevnice/.

Od sousedů
V Dobřichovicích se chystá další etapa rekonstrukce Tyršovy uli-
ce. Provoz směrem na D4 přes Všenory tak bude během prázdnin 
výrazně omezen.

Podle informací Správy a údržby silnic bude rekonstrukce za-
hájena 8. 7. a bude rozdělena na dvě etapy. První etapa je pláno-
vána na termín od 8. 7. do 21. 7. a zahrnuje úsek mezi prvními a 
druhými závorami. Zároveň s první etapou je navíc koordinována 
oprava železničního přejezdu u mostu, kterou bude realizovat 
SŽDC. Druhá etapa by měla proběhnout v termínu 22. 7. až 4. 
8. a v rámci ní bude rekonstruován úsek od parkoviště u nádraží 
směrem k prvním závorám. Stavba si vyžádá dopravně-inženýr-
ská opatření, v rámci nichž budou navrženy objízdné trasy. Infor-
mováni o nich budete na webových stránkách města.   

Petici za záchranu původních budov z počátku 20. století v 
prostoru železniční zastávky ve Všenorech sepsali tamní obyva-
telé. Podepsat ji můžete na portále e-petice.cz. Petenti požadu-
jí, aby Správa železniční dopravní cesty odstoupila od záměru 
zbourat původní výpravní budovy, jak je to plánováno v rámci 
chystané rekonstrukce tratě č. 171. Naopak žádají, aby budovy 
byly v původní podobě rekonstruovány a celý prostor zastáv-
ky byl citlivě modernizován v souladu s kulturou cestování ve 

21. století. Současně žádají Ministerstvo dopravy České republi-
ky, aby rekonstrukcím železničních tratí v Česku věnovalo větší 
pozornost a zajistilo, že budou probíhat racionálně a hospodár-
ně, ale s větším respektem ke kulturnímu dědictví a v souladu s 
požadavky občanů a obcí.

Strom jako výraz díků
Konec školního roku s sebou nepřináší jenom vysvědčení a 
začátek prázdnin, ale také poděkování učitelům za jejich celo-
roční náročnou práci. Rodiče žáků 3. B se rozhodli vyjma obli-
gátních květin věnovat paní učitelce Ludmile Chroustové i dar 
poměrně nevšední – strom, konkrétně žlutou magnolii. Byl vy-
sazen v blízkosti Zámečku a během letních i podzimních měsíců 
mu budou rodiče věnovat tolik péče, kolik Ludmila Chroustová 
věnovala jejich dětem, aby se ujal a obohatil veřejný prostor na-
šeho městečka.

Stand’artní kabaret v Lesňáku bude 
premiérou i derniérou současně
Divadlo VOSTO5 se představí v řevnickém Lesním divadle se 
Stand’artním kabaretem. Zamíří k nám po srpnovém vystoupení 
v rumunském Banátu a na pražské Letné. A to 6. 9.

Sami umělci charakterizují své představení takto: Zcela otevřený 
divadelně-hudební improvizační večer Stand’artní kabaret prožívá 
pokaždé svou premiéru i derniéru a je hudebně doprovázený vlast-
ní kapelou SNAHA. Divadelní spolek Vosto5 neidealizuje rysy čes-
ké národní povahy a ukazuje je v jejich komplikovanosti a nejedno-
značnosti, ovšem vždy se spikleneckým odstupem a nadhledem. 
Předprodej na GoOut, zatím za zvýhodněnou cenu 200 Kč.

Pražské Divadlo Vosto5 bylo založeno v roce 1996 Ondřejem 
Cihlářem, Davidem Kašparem a Petrem Prokopem. Jedná se o 
nezávislý soubor vytvářející autorské inscenace značného tema-
tického a žánrového rozpětí spojené originální poetikou a typic-
kým neotřelým humorem, kterému nechybí prostořeká odvaha a 
nadhled.

Filharmonie nadchla v Lesním divadle
Po loňské vydařené premiéře se v Lesním divadle na konci května 
opět představila Pardubická komorní filharmonie. Pod dirigent-
skou taktovkou Debashihe Chaudhuriho odehrála bezmála dvou-
hodinový koncert, který hned několikrát vybídl publikum k dlou-
hotrvajícímu aplausu. Nadšení diváků, kterých se v hledišti sešlo 
více než 400, nezchladila ani úvodní dešťová přeháňka.

Zasloužených ovací se dostalo rovněž oběma zpěvačkám – ne-
vidomé Evě Blažkové a zaskakující Daně Šťastné, které v první 
částí koncertu zazpívaly nejdříve několik árií společně a pak i 
sólově. Původně měla zpívat řevnická mezzosopranistka Ester 
Pavlů. Nastydlé hlasivky jí však neumožnily vystupovat. Na jevišti 
se však přece jen objevila a na úvod druhé části koncertu zazpí-
vala Modlitbu pro Martu, píseň vzpomínající na 30. výročí same-
tové revoluce.

Ester Pavlů se společně se svými hosty představí řevnickému 
publiku v Lesním divadle v neděli 8. září. Koncert nazvaný Svěží 
závan opery se letos bude konat již počtvrté a stejně jako Filhar-
monii v lese ho významně finančně podpořil Středočeský kraj. 

vše red
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Tchyně, modelka, milenka, podváděný 
manžel… Mladí ochotníci chystají 
komedii 
Manželství je zákonem nebo mravem upravené spojení muže a 
ženy – stroze praví Slovník spisovného jazyka českého. Že je to 
však stav velmi pestrý, namnoze bouřlivý, s mnoha peripetie-
mi, potvrzuje život sám a mnohými literáty byl popsán ze všech 
stran. Herec, režisér, autor četných současných her Antonín Pro-
cházka jednu takovou situaci zdramatizoval pod názvem Klíče 
na neděli. Členové Divadelního studia řevnického divadelního 
souboru nyní usilovně pracují, aby příběh dvou párů co nejlépe 
ztvárnili a představili divákům v této sezoně v Lesním divadle. 
O zápletky není nouze. To je tak, když v přemíře požitého alko-
holu vznikne divoký nápad – výměna partnerů. Pak se události 
počnou řítit jako neřízený vůz. Do děje vstoupí tchyně, modelka, 
bohatá teta, tajná milenka, podváděný manžel... a jak z toho úle-
tu ven?! Zda Irena a Jindřich i Dana a Karel ustojí svá manželství, 
můžete seznat na představeních v našem krásné lesním areálu, a 
to ve dnech 12.–14. a 19.–21. července, jistěže tohoto roku. 

Terezie Červená a Ivo Tamchyna 

Královská čtveřice ze Švédska 
roztančila i ostrahu
Skoro šest tisíc návštěvníků zavítalo na 14. ročník hudebního fes-
tivalu Rockový Slu-novrat, který se v řevnickém lesním amfiteát-
ru a na přilehlé louce konal na přelomu května a června. Páteční 
program na hlavní stagi odstartovali tuzemští Cox&Vox a vedlejší 
Beat stage na začátku patřila každoroční stálici festivalového pro-
gramu, roc-kabilly bandě Slapdash. Ani krátký jarní deštík neza-
bránil publiku dostat se do varu. Po ska klasicích Sto zvířat ovlád-
la páteční podvečer německá punkrocková formace Itchy, která 
podle ohlasů oslovila i ty, co o nich na festivale slyšeli poprvé. Zá-
věru na Krušovice stagi se ujaly modly slovenského rocku Horký-
že Slíže, jejichž show patřila k vrcholům celého festivalu. V amfi-
teátru mezitím postupně dostávaly slovo přední české klubovky 
jako Ting, Prago Union, Gaia Mesiah a Skyline. Nejmenší pódium 
uprostřed lesa pak po celý den opanovali zástupci tvrdších žánrů 
jako hardcore, post-hardcore a metal. Sluníčkem vyhřátá sobota 
byla jako stvořená pro uvolněné španělské ska. Na louce se čes-
kému publiku poprvé představili španělští La Rega-dera a Auxili. 
Mezi nimi si svou hodinku slávy užila místní kapela Vosí hnízdo, 
která vystoupením umocnila svoji lokální popularitu.

Velmi slušný kotel si zaslouženě vydrnkali hraví Wohnouti, ale 
zlatý hřeb večera te-prve čekal v zákulisí. Royal Republic, čtve-
řice ze Švédska, jež teprve den před vy-stoupením vydala čtvr-
tou desku Club Majesty, svůj set odstartovala pilotním singlem 
Fireman&Dancer. Během hodinového setu kromě novinek za-
zněly hity jako Baby, Addictive nebo Tommy-Gun, během které 
si do rytmu podupávala snad i ostraha. O úvod na Beat stagi se 
postarali poslední vítězové soutěže Rockový Slunovrat léčí, Mon-
na se zpěvačkou Danou, která se hned potom převtělila do Dirty 
Blondes, stejně tak jako předchozí den Marka s Gaia Mesiah a 
Skyline. Trochu balkánského veselí do Řevnic přivezli také Circus 
Problem, následováni estonskými I Wear Experiment s éterickou 
zpěvačkou v čele. Závěr Rockového Slunovratu si vzal na starost 
Kapitán Demo, který se spolu se svou crew postaral o poslední 
party v Lesním divadle. 
 

Medaile vybojovali 
volejbalisté i házenkáři
S medailemi se ze sportovních utkání vrátili v červnu mladí 
národní házenkáři i volejbalisté Řevnic.
Starší žáci přivezli stříbro z Poháru ČR v národní házené, což je 
třídenní turnaj, na kterém každý rok měří síly druzí nejlepší ze 
všech šesti oblastí + družstvo pořádajícího klubu. Hrálo se ve 
dnech 14.–16. 6. v Čakovicích. V prvním zápase Řevnice pod tre-
nérským triem Jandusovi–Zavadil porazily Žatec 21:14. Proti Sta-
ré Vsi se jim tolik nedařilo (9:14). Ve třetím zápase zodpovědnou 
hrou porazili Řevničtí do té doby neporažený Draken Brno 17:11, 
následně zdolali dík skvělé obraně Přeštice 17:1 a nakonec i do-
mácí Čakovice 18:8. V neděli přišel rozhodující zápas o stříbro. 
Za prudkého deště porazili kluci od Berounky Krčín 11:4. Po loň-
ském šestém místu tak zaslouženě visí na krku stříbrné medaile 
brankáři Pokornému, obráncům Vosáhlovi (nejužitečnější hráč 
týmu), Kočímu, Kolomazníkovi, Maškovi, Sudkovi, Šmausovi st. 
a útoku ve složení Zavadil, Palička, Hochmal a Šmaus ml.

Bodovali i řevničtí volejbalisté TJ Sokola Řevnice. Pod vedením 
Michaely Šádkové se 18. 6. zúčastnili turnaje v Mnichově Hradiš-
ti. Umístili se na 1. místě v zemském přeboru ČOS starších žáků 
a současně na 2. místě v turnaji starších žáků – Memoriál V. Ada-
ma. 
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Řevničtí volejbalisté s medailemi
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MIX festival – fotoreportáž
Foto: Šárka Leinweberová a Josef Junek
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Divadlo
12–14/7 Klíče na neděli
Lesní divadlo / Pá a So od 20:00, Ne 17:00 
Divadelní soubor Řevnice – Studio mladých 

19–21/7 Klíče na neděli
Lesní divadlo / Pá a So od 20:00, Ne 17:00 

9–11/8 Pánská jízda  
v ši(n)kanzenu   
Lesní divadlo / Pá a So od 20:00, Ne 17:00 
Divadelní soubor Řevnice

16–18/8 Pánská jízda  
v ši(n)kanzenu   
Lesní divadlo / Pá a So od 20:00, Ne 17:00 
Divadelní soubor Řevnice

28/8 William Shakespeare: 
Zimní pohádka
Lesní divadlo / 20:00
Dejvické divadlo a festival Divadlo v lese

29 a 30/8 Petr Zelenka:  
Elegance molekuly 
Lesní divadlo / 20:00
www.divadlovlese.cz

1/9 Sůl nad zlato  
Lesní divadlo / 15:00
Klasická pohádka divadla DaP Praha

6/9 VOSTO5 
Lesní divadlo / 20.00
Stand’artní  kabaret, vstupenky GoOut 
200,-/250,-

Kino
19/7 Letní kino: Zelená kniha
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 21:30

26/7 Letní kino: Co jsme 
komu zase udělali
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 21:30

2/8 Letní kino: Rozmarné léto
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 21:30

9/8 Letní kino: Poutník –  
Nejlepší příběh Paula Coelha
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 21:00

16/8 Letní kino: Nebe a led
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 21:30

23/8 Letní kino: Snowden
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 20:30

30/8 Letní kino: Ženy v běhu
Plácek Za Vodou / 20:00

31/8 Letní kino: Bohemian 
Rhapsody
Plácek Za Vodou / 20:00

Hudba
27/7 Rockabilly Rumble – 
rock’n’rolový festival
Lesní divadlo / 13–23

2/8 Trojkoncert Jakuba 
Smolíka s Karlem Kahovcem 
a Viktorem Sodomou 
Lesní divadlo / 20:00
Vstupenky na www.goout.net

8/9 Svěží závan opery v lese 
Lesní divadlo /
Řevnická mezzosopranistka Ester Pavlů 
a její hosté

14/9 Hudební festival 
nakladatelství Maťa
Lesní divadlo

Ostatní akce
7/9 Taneční studio Dobřicho-
vice, Hana Tuháčková
Lesní divadlo / 16:00
www.tanecdobrichovice.cz



Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G  
internet bez závazku 

spolehlivě počká doma. 
Takže vy se můžete naplno 
věnovat životu.
www.5Gvevzduchu.cz

Víkend 
nepočká

395
měsíčně

Kč




